
PR\1211752PT.docx PE655.922v01-00

PT Unida na diversidade PT

Parlamento Europeu
2019-2024

Comissão do Controlo Orçamental

2020/2140(DEC)

18.1.2021

PROJETO DE RELATÓRIO
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução
(2020/2140(DEC))

Comissão do Controlo Orçamental

Relator: Joachim Kuhs



PE655.922v01-00 2/64 PR\1211752PT.docx

PT

PR_DEC_Com

ÍNDICE

Página

1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão ........................................................................................4

2. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução relativa à 
Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2019 ......................................6

3. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para as Pequenas 
e Médias Empresas para o exercício de 2019....................................................................9

4. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para os 
Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação para o exercício de 2019.........12

5. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução do Conselho 
Europeu de Investigação para o exercício de 2019 .........................................................15

6. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para a 
Investigação para o exercício de 2019.............................................................................18

7. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para a Inovação 
e as Redes para o exercício de 2019................................................................................20

8. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas do orçamento geral da União Europeia relativas ao 
exercício de 2019, Secção III – Comissão.......................................................................23

9. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante das decisões sobre a 
quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, 
Secção III – Comissão e agências de execução...............................................................25



PR\1211752PT.docx 3/64 PE655.922v01-00

PT



PE655.922v01-00 4/64 PR\1211752PT.docx

PT

1. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual de 2019 da Comissão sobre a gestão e a execução do 
orçamento da UE (COM(2020)0265),

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento 
relativo ao exercício de 2019, acompanhado das respostas das instituições3, ao Relatório 
do Tribunal de Contas sobre o desempenho do orçamento da UE - Situação no final de 
2019, acompanhado das respostas das instituições4, e aos relatórios especiais do Tribunal 
de Contas,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar à Comissão 
pela execução do orçamento relativo ao exercício de 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7
5 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
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– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 
1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Dá quitação à Comissão pela execução do orçamento geral da União Europeia para o 
exercício de 2019 / Adia a decisão de dar quitação à Comissão pela execução do 
orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão e a resolução que dela 
constitui parte integrante ao Conselho, à Comissão, ao Tribunal de Contas, bem como 
aos parlamentos nacionais e às instituições de controlo nacionais e regionais dos 
Estados-Membros, e de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia (série L).

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
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2. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução relativa à 
Educação, ao Audiovisual e à Cultura para o exercício de 2019
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura para o exercício de 20193,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2019, acompanhado das respostas das agências4,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar às agências de 
execução quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-
0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7
5 JO C 384 de13.11.2020, p. 1.
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1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários7, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1653/2004 da Comissão, de 21 de setembro de 
2004, que institui o regulamento financeiro-tipo das agências de execução, em aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários8, 
nomeadamente o artigo 66.º, primeiro e segundo parágrafos,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2013/776/UE da Comissão, de 18 de dezembro 
de 2013, que institui a Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à 
Cultura e que revoga a Decisão 2009/336/CE9,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2021),

1. Dá quitação ao Diretor da Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à 
Cultura pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2019 / Adia a 
decisão de dar quitação ao Diretor da Agência de Execução relativa à Educação, ao 
Audiovisual e à Cultura pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 
2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, a decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção 
III – Comissão, e a resolução que constitui parte integrante destas decisões ao Diretor da 
Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura, ao Conselho, à 
Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva publicação no 

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 343 de 19.12.2013, p. 46.
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3. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para as Pequenas 
e Médias Empresas para o exercício de 2019
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência de Execução para as Pequenas e 
Médias Empresas para o exercício de 20193,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2019, acompanhado das respostas das agências4,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar às agências de 
execução quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-
0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7
5 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
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1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários7, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1653/2004 da Comissão, de 21 de setembro de 
2004, que institui o regulamento financeiro-tipo das agências de execução, em aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários8, 
nomeadamente o artigo 66.º, primeiro e segundo parágrafos,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2013/771/UE da Comissão, de 17 de dezembro 
de 2013, que institui a Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas e que 
revoga as Decisões 2004/20/CE e 2007/372/CE9,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Dá quitação à Diretora em exercício da Agência de Execução para as Pequenas e 
Médias Empresas pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2019 / 
Adia a decisão de dar quitação à Diretora em exercício da Agência de Execução para as 
Pequenas e Médias Empresas pela execução do orçamento da Agência para o exercício 
de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, a decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção 
III – Comissão, e a resolução que constitui parte integrante destas decisões à Diretora 
em exercício da Agência de Execução para as Pequenas e Médias Empresas, ao 
Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva 

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 341 de 18.12.2013, p. 73.
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4. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para os 
Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação para o exercício de 2019
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência de Execução para os Consumidores, 
a Saúde, a Agricultura e a Alimentação para o exercício de 20193,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2019, acompanhado das respostas das agências4,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar às agências de 
execução quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-
0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
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1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários7, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1653/2004 da Comissão, de 21 de setembro de 
2004, que institui o regulamento financeiro-tipo das agências de execução, em aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários8, 
nomeadamente o artigo 66.º, primeiro e segundo parágrafos,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2013/770/UE da Comissão, de 17 de dezembro 
de 2013, que institui a Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde e a 
Alimentação e revoga a Decisão 2004/858/CE»9,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2014/927/UE da Comissão, de 17 de dezembro 
de 2014, que altera a Decisão de Execução 2013/770/UE a fim de transformar a 
Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde e a Alimentação na Agência de 
Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação10,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Dá quitação à Diretora da Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a 
Agricultura e a Alimentação pela execução do orçamento da Agência para o exercício 
de 2019 / Adia a decisão de dar quitação à Diretora da Agência de Execução para os 
Consumidores, a Saúde e a Alimentação pela execução do orçamento da Agência para o 
exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 341 de 18.12.2013, p. 69.
10 JO L 363 de 18.12.2014, p. 183.
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de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, a decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção 
III – Comissão, e a resolução que constitui parte integrante destas decisões à Diretora da 
Agência de Execução para os Consumidores, a Saúde, a Agricultura e a Alimentação, 
ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva 
publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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5. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução do Conselho 
Europeu de Investigação para o exercício de 2019
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência de Execução do Conselho Europeu 
de Investigação para o exercício de 20193,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2019, acompanhado das respostas das agências4,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar às agências de 
execução quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-
0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
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1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários7, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1653/2004 da Comissão, de 21 de setembro de 
2004, que institui o regulamento financeiro-tipo das agências de execução, em aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários8, 
nomeadamente o artigo 66.º, primeiro e segundo parágrafos,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2013/779/UE da Comissão, de 17 de dezembro 
de 2013, que institui a Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação e 
revoga a Decisão 2008/37/CE9,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Dá quitação ao Diretor da Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação 
pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2019 / Adia a decisão de 
dar quitação ao Diretor da Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação 
pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, a decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção 
III – Comissão, e a resolução que constitui parte integrante destas decisões à Diretora 
em exercício da Agência de Execução do Conselho Europeu de Investigação, ao 
Conselho, à Comissão e ao Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva 

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 346 de 20.12.2013, p. 58.
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publicação no Jornal Oficial da União Europeia (série L).
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6. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para a 
Investigação para o exercício de 2019
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência de Execução para a Investigação 
para o exercício de 20193,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2019, acompanhado das respostas das agências4,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar às agências de 
execução quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-
0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) 
n.° 1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) 
n.° 1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e 

1 JO L 67 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 de13.11.2020, p. 1.
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que revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários7, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1653/2004 da Comissão, de 21 de setembro de 
2004, que institui o regulamento financeiro-tipo das agências de execução, em aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários8, 
nomeadamente o artigo 66.º, primeiro e segundo parágrafos,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2013/778/UE da Comissão, de 13 de dezembro 
de 2013, que institui a Agência de Execução para a Investigação e que revoga a Decisão 
2008/46/CE9,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Dá quitação ao Diretor da Agência de Execução para a Investigação pela execução do 
orçamento da Agência para o exercício de 2019 / Adia a decisão de dar quitação ao 
Diretor da Agência de Execução para a Investigação pela execução do orçamento da 
Agência para o exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, a decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção 
III – Comissão, e a resolução que constitui parte integrante destas decisões ao Diretor da 
Agência de Execução para a Investigação, ao Conselho, à Comissão e ao Tribunal de 
Contas, bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da União Europeia 
(série L).

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
8 JO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
9 JO L 346 de 20.12.2013, p. 54.
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7. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a quitação pela execução do orçamento da Agência de Execução para a Inovação e 
as Redes para o exercício de 2019
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 201910,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)11,

– Atendendo às contas anuais definitivas da Agência de Execução para a Inovação e as 
Redes para o exercício de 201912,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre as agências da UE relativo ao 
exercício de 2019, acompanhado das respostas das agências13,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas14 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar às agências de 
execução quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-
0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 

10 JO L 67 de 7.3.2019.
11 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
12 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
13 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
14 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
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1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/201215, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários16, nomeadamente o artigo 14.º, n.º 3,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1653/2004 da Comissão, de 21 de setembro de 
2004, que institui o regulamento financeiro-tipo das agências de execução, em aplicação 
do Regulamento (CE) n.º 58/2003 do Conselho que define o estatuto das agências de 
execução encarregadas de determinadas funções de gestão de programas comunitários17, 
nomeadamente o artigo 66.º, primeiro e segundo parágrafos,

– Tendo em conta a Decisão de Execução 2013/801/UE da Comissão, de 23 de dezembro 
de 2013, que institui a Agência de Execução para a Inovação e as Redes e que revoga a 
Decisão 2007/60/CE, com a redação que lhe foi dada pela Decisão 2008/593/CE18,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Dá quitação ao Diretor da Agência de Execução para a Inovação e as Redes 
(anteriormente designada Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes) 
pela execução do orçamento da Agência para o exercício de 2019 / Adia a decisão de 
dar quitação ao Diretor da Agência de Execução para a Inovação e as Redes pela 
execução do orçamento da Agência para o exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão, a decisão sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, Secção 
III – Comissão, e a resolução que constitui parte integrante destas decisões ao Diretor da 
Agência de Execução para a Inovação e as Redes, ao Conselho, à Comissão e ao 
Tribunal de Contas, bem como de prover à respetiva publicação no Jornal Oficial da 

15 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
16 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
17 JO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
18 JO L 352 de 24.12.2013, p. 65.
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8. PROPOSTA DE DECISÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre o encerramento das contas do orçamento geral da União Europeia relativas ao 
exercício de 2019, Secção III – Comissão
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o orçamento geral da União Europeia para o exercício de 20191,

– Atendendo às contas anuais consolidadas da União Europeia relativas ao exercício de 
2019(COM(2020)0288 – C9-0220/2020)2,

– Tendo em conta o relatório da Comissão sobre o seguimento dado à quitação relativa ao 
exercício de 2018 (COM(2020)0311) e as respostas pormenorizadas complementares,

– Tendo em conta o relatório anual de 2019 da Comissão sobre a gestão e a execução do 
orçamento da UE (COM(2020)0265),

– Tendo em conta o relatório anual da Comissão dirigido à autoridade de quitação sobre as 
auditorias internas realizadas em 2019 (COM(2020)0268) e o documento de trabalho dos 
Serviços da Comissão anexo a este relatório (SWD(2020)0117),

– Atendendo ao relatório anual do Tribunal de Contas sobre a execução do orçamento 
relativo ao exercício de 2019, acompanhado das respostas das instituições3, ao Relatório 
do Tribunal de Contas sobre o desempenho do orçamento da UE - Situação no final de 
2019, acompanhado das respostas das instituições4, e aos relatórios especiais do Tribunal 
de Contas,

– Atendendo à declaração relativa à fiabilidade das contas5 e à legalidade e regularidade 
das operações subjacentes, emitida pelo Tribunal de Contas para o exercício de 2019, nos 
termos do artigo 287.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

– Tendo em conta a recomendação do Conselho de … sobre a quitação a dar à Comissão 
quanto à execução do orçamento para o exercício de 2019 (00000/2021 – C9-0000/2021),

– Tendo em conta os artigos 317.º, 318.º e 319.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia,

– Tendo em conta o artigo 106.º-A do Tratado que institui a Comunidade Europeia da 
Energia Atómica,

– Tendo em conta o Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do 

1 JO L 67/1 de 7.3.2019.
2 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
3 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
4 JO C 351 de 21.10.2020, p. 7.
5 JO C 384 de 13.11.2020, p. 1.
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Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, que altera os Regulamentos (UE) n.° 1296/2013, (UE) n.° 
1301/2013, (UE) n.° 1303/2013, (UE) n.° 1304/2013, (UE) n.° 1309/2013, (UE) n.° 
1316/2013, (UE) n.° 223/2014, (UE) n.° 283/2014 e a Decisão n.° 541/2014/UE, e que 
revoga o Regulamento (UE, Euratom) n.° 966/20126, nomeadamente os artigos 69.º, 
260.º, 261.º e 262.º,

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.° 58/2003 do Conselho, de 19 de dezembro de 
2002, que define o estatuto das agências de execução encarregadas de determinadas 
funções de gestão de programas comunitários7, nomeadamente o artigo 14.º, n.ºs 2 e 3,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

1. Aprova o encerramento das contas do orçamento geral da União Europeia relativas ao 
exercício de 2019 / Adia o encerramento das contas do orçamento geral da União 
Europeia para o exercício de 2019;

2. Regista as suas observações na resolução que constitui parte integrante das decisões 
sobre a quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício 
de 2019, Secção III – Comissão e agências de execução; 

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente decisão ao Conselho, à Comissão, 
ao Tribunal de Justiça da União Europeia, ao Tribunal de Contas e ao Banco Europeu 
de Investimento, bem como aos parlamentos nacionais e às instituições de controlo 
nacionais e regionais dos Estados-Membros, e de prover à respetiva publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia (série L).

6 JO L 193 de 30.7.2018, p. 1.
7 JO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
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9. PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

que contém as observações que constituem parte integrante das decisões sobre a 
quitação pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019, 
Secção III – Comissão e agências de execução
(2020/2140(DEC))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a sua decisão sobre a quitação pela execução do orçamento geral da 
União Europeia para o exercício de 2019, Secção III – Comissão,

– Tendo em conta as suas decisões sobre a quitação pela execução dos orçamentos das 
agências de execução para o exercício de 2019,

– Tendo em conta o artigo 99.º e o anexo V do seu Regimento,

– Tendo em conta os pareceres da Comissão dos Assuntos Externos e da Comissão do 
Desenvolvimento, Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais, Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, Comissão dos Transportes e do 
Turismo, Comissão do Desenvolvimento Regional, Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural, Comissão das Pescas, Comissão da Cultura e da Educação, 
Comissão dos Assuntos Jurídicos, Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos 
Assuntos Internos, Comissão dos Direitos das Mulheres e da Igualdade dos Géneros,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Controlo Orçamental (A9-0000/2020),

A. Considerando que o orçamento da União é um instrumento significativo para a 
consecução dos objetivos políticos comuns e representa, em média, 2,1 % das despesas 
das administrações públicas e das despesas públicas totais dos Estados-Membros na 
União;

B. Considerando que, quando concede quitação à Comissão, o Parlamento verifica e avalia 
se os fundos foram ou não utilizados corretamente e se os objetivos políticos foram 
atingidos;

C. Considerando que o processo de quitação de 2019 abrange um ano marcado pela transição 
política e institucional, com as eleições para o Parlamento Europeu e uma nova legislatura 
que teve início em 2 de julho de 2019 e a nomeação de uma nova Comissão, que entrou 
em funções em 1 de dezembro de 2019 e que definiu novas prioridades políticas, como o 
Pacto Ecológico Europeu e uma ênfase crescente na digitalização da União;

D. Considerando que o surto do novo coronavírus (COVID-19) não exigiu quaisquer 
ajustamentos aos valores comunicados nas contas anuais da União de 2019; que, no 
entanto, em 2020 e nos próximos anos, o surto de COVID-19 terá um impacto mundial 
significativo, para além de ter implicações importantes para o orçamento da União, e, a 
este respeito, a partir de 2020, a execução das iniciativas de resposta imediata da União 
afetará o reconhecimento, a medição ou a reclassificação de múltiplos ativos e passivos 
nas demonstrações financeiras da União; 
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Prioridades políticas

1. Salienta, no que diz respeito à execução do orçamento da União, a importância de 
respeitar o princípio da boa gestão financeira consagrado no artigo 317.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE);

2. Assinala que o artigo 61.º do Regulamento Financeiro, fornece desde agosto de 2018 uma 
definição mais lata de conflito de interesses; realça que cabe à Comissão a 
responsabilidade de assegurar que estas disposições sejam aplicadas com a devida 
diligência em toda a União e que todas as formas de conflitos de interesses sejam 
combatidas de modo eficiente e eficaz ao longo da execução do orçamento da União;

3. Reitera o seu apelo à Comissão para que assegure uma avaliação adequada das medidas 
preventivas tomadas pelos Estados-Membros para evitar conflitos de interesses; 
congratula-se, a este respeito, com as orientações da Comissão intituladas «Orientações 
sobre a prevenção de conflitos de interesses ao abrigo do Regulamento Financeiro», 
distribuídas aos Estados-Membros em agosto de 2020, destinadas a promover uma 
interpretação e aplicação uniformes das regras relativas a conflitos de interesses e a 
sensibilizar para a aplicabilidade dessas regras, incluindo em relação à gestão partilhada;

4. Congratula-se com a nova estratégia antifraude institucional, adotada pela Comissão em 
abril de 2019, por iniciativa do OLAF, com o objetivo de reforçar o conhecimento da 
Comissão sobre a fraude e a sua capacidade analítica para orientar a ação antifraude, 
assegurar a cooperação entre serviços e agências de execução na luta contra a fraude e 
reforçar a supervisão institucional da luta contra a fraude;

5. Subscreve as recomendações do Tribunal de Contas (o «Tribunal») e incentiva a 
Comissão e outras partes interessadas a aplicá-las o mais rapidamente possível, 
salientando ao mesmo tempo algumas das recomendações mais importantes e urgentes 
que se seguem;

A declaração de fiabilidade do Tribunal

6. Congratula-se com o facto de o Tribunal considerar que as contas de 2019 são fiáveis e 
que a receita está isenta de erros materiais em 2019;

7. Lamenta profundamente, contudo, que, pela primeira vez em quatro anos, o Tribunal 
tenha tido de emitir uma opinião adversa sobre a legalidade e a regularidade das despesas 
subjacentes às contas;

8. Assinala que as razões para a opinião adversa são as seguintes:

a. um aumento da taxa de erro mais provável no tocante aos pagamentos, estimado 
pelo Tribunal, em comparação com o dos anos anteriores, uma vez que os 
pagamentos foram afetados em 2019 por uma taxa de erro mais provável de 
2,7 % (em comparação com 2,6 % em 2018 e 2,4 % em 2017);

b. o facto de mais de metade (53,1 %) das despesas estar materialmente afetada por 
erros, principalmente no que se refere às despesas baseadas em reembolsos, 
relativamente às quais o nível de erro foi de 4,9 % (em comparação com 4,5 % 
em 2018 e 3,7 % em 2017); observa que esta subida se deve, em grande medida, 
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a um aumento das despesas no domínio da «Coesão», uma vez que as despesas 
neste domínio cresceram para 66,9 mil milhões de EUR em 2019;  

9. Salienta que, tal como em anos anteriores, os erros de elegibilidade (nomeadamente 
custos inelegíveis nas declarações de custos e projetos, atividades ou beneficiários 
inelegíveis) nos pagamentos baseados em reembolsos, em que as despesas estão 
frequentemente sujeitas a regras complexas, foram os principais fatores que contribuíram 
para o nível de erro estimado em 2019 no que se refere às despesas de alto risco (74%, 
em comparação com 68 % em 2018);

10. Lamenta profundamente que a função específica da Comissão, refletida na sua 
metodologia, e as insuficiências nos controlos ex post, que constituem uma parte crítica 
do sistema de controlo, afetem as estimativas de erro da Comissão; 

11. Observa que o Tribunal forneceu, em 2019, taxas de erro específicas para quatro rubricas 
do QFP: "Competitividade", "Coesão", "Recursos naturais" e "Administração"; salienta 
que, relativamente a 2019, o Tribunal apurou que o nível de erro mais elevado estimado 
se verificou nas despesas da categoria «Coesão económica, social e territorial» (4,4 %);

12. Observa que o Tribunal não estimou os níveis de erro para os domínios de despesa das 
categorias 3 «Segurança e cidadania» e 4 «Europa global» do QFP; salienta que o 
estabelecimento de taxas de erro permitiria a comparabilidade entre exercícios 
financeiros;

13. Regista que o Tribunal auditou operações no valor total de 126,1 mil milhões de EUR (de 
um total de 159,1 mil milhões de EUR de despesas da União) e que os «Recursos 
naturais» representaram a maior parte (47,2 %) da população total de auditoria do 
Tribunal, seguidos da «Coesão» (22,5 %) e da «Competitividade» (13,2 %);

Gestão orçamental e financeira

14. Observa que, em 2019, as dotações de autorização disponíveis no orçamento definitivo 
foram quase integralmente utilizadas (99,4 %), enquanto a taxa de utilização das 
dotações de pagamento foi ligeiramente inferior (98,5 %);

15. Lamenta a aprovação de três orçamentos retificativos em 2019, que acrescentaram 0,4 
mil milhões de EUR às dotações de autorização e 0,3 mil milhões de EUR às dotações de 
pagamento;

16. Lamenta que as autorizações por liquidar terem continuado a aumentar, atingindo 
298,0 mil milhões de EUR no final de 2019 (em comparação com 281,2 mil milhões de 
EUR em 2018); observa que o nível das dotações de pagamento nos orçamentos anuais 
foi consideravelmente inferior ao limite máximo do QFP nos últimos anos, o que pode 
conduzir a necessidades de pagamento mais elevadas no futuro;

17. Assinala que, segundo o Tribunal, a taxa de absorção global dos FEEI (Fundos Europeus 
Estruturais e de Investimento) foi inferior à do ano correspondente do QFP anterior, uma 
vez que, no final de 2019, do total das dotações dos FEEI para o atual QFP (465 mil 
milhões de EUR), apenas 40 % tinham sido pagas aos Estados-Membros (em comparação 
com 46 % no final de 2012); observa que apenas nove Estados-Membros registaram taxas 
de absorção mais elevadas no âmbito do atual QFP do que no anterior, e que, em geral, a 
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velocidade de absorção em 2019 permaneceu quase igual à de 2018; 

18. Regista, além disso, que, no início de 2019, cinco anos após a entrada em vigor do atual 
QFP, apenas cerca de 17 % do financiamento total dos FEEI autorizado através de 
instrumentos financeiros no âmbito da gestão partilhada (IFGP) tinha chegado ao seu 
destinatário final;

19. Constata que, tal como em anos anteriores, foram devolvidos ao orçamento da União 
montantes substanciais de pré-financiamento anual não utilizado dos FEEI (7,7 mil 
milhões de EUR em 2019), principalmente devido a atrasos na execução; 

20. Observa que os principais riscos financeiros a que o orçamento da União esteve exposto 
em 2019 estavam associados a operações financeiras sob a forma de empréstimos 
diretamente cobertos pelo orçamento da União (53,7 %) e a operações financeiras 
cobertas por um fundo de garantia da União (46,3 %); observa que, adicionando os 
eventuais futuros pagamentos relacionados com a garantia do FEIE (Fundo Europeu para 
Investimentos Estratégicos), o montante do risco total suportado pelo orçamento da União 
atingiu 90,5 mil milhões de EUR no final de 2019; 

21. Solicita à União que apresente uma imagem completa da exposição do orçamento da 
União no relatório anual "sobre as garantias cobertas pelo orçamento geral", incluindo o 
risco gerado pela garantia do FEIE e por todas as futuras operações financeiras conexas;

22. Assinala que, nos últimos anos, a União tem recorrido cada vez mais aos instrumentos 
financeiros e às garantias orçamentais concedidas ao Grupo BEI; recorda que, atualmente, 
as operações do Grupo BEI que não são financiadas pelo orçamento da União, mas 
perseguem os mesmos objetivos da União, estão fora do âmbito do mandato de auditoria 
do Tribunal;

23. Observa que o atual acordo entre a Comissão, o BEI e o Tribunal relativo às auditorias 
de operações financiadas ou apoiadas pelo orçamento da União expira em 2020; considera 
que tal constitui uma oportunidade para assegurar que o Tribunal possa auditar a 
regularidade e o desempenho das atividades do BEI, que não são abrangidas por um 
mandato específico da União; 

24. Verifica que a política monetária provocou uma queda da taxa de juro de longo prazo 
utilizada para avaliar as obrigações relacionadas com os benefícios do pessoal (taxa de 
desconto), que se tornou negativa pela primeira vez, conduzindo a um aumento 
significativo de 17,2 mil milhões de EUR no passivo no final do exercício do orçamento 
da União; espera que esta tendência se mantenha à medida que o BCE prossegue a sua 
trajetória de políticas monetárias acomodatícias e solicita que sejam tomadas medidas de 
precaução adequadas;    

Recomendações

25. Solicita à Comissão que: 

 acompanhe de perto as necessidades de pagamento e tome medidas, no âmbito do 
seu mandato institucional, com vista a assegurar a disponibilidade de dotações de 
pagamento, tendo em conta o risco de insuficiência dessas dotações e as 
necessidades extraordinárias decorrentes da pandemia de COVID-19;
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 continue a elaborar um relatório anual sobre os IFGP, designadamente ao nível de 
cada instrumento financeiro, no próximo QFP;

 apresente uma imagem completa da exposição do orçamento da União no relatório 
anual "sobre as garantias cobertas pelo orçamento geral", incluindo o risco gerado 
pela garantia do FEIE e por todas as futuras operações financeiras conexas;

 reavalie, no contexto da crise provocada pela COVID-19, se os mecanismos 
existentes para atenuar a exposição do orçamento da UE aos riscos são suficientes e 
adequados e reveja as metas das taxas de provisionamento dos fundos de garantia 
que cobrem as garantias concedidas a partir do orçamento da UE;

 apresente relatórios anuais sobre a forma como as taxas de juro persistentemente 
baixas, muito baixas e negativas podem afetar o orçamento da União;

26. Solicita ao Conselho que, em conjunto com o Parlamento Europeu:

 apele ao BEI para que este permita ao TCE auditar a regularidade e os aspetos de 
desempenho da sua atividade de financiamento, o que não é abrangido por um 
mandato específico da União;

Desempenho do orçamento da União

27. Congratula-se com o primeiro relatório separado e completo do Tribunal sobre o 
«Desempenho do orçamento da União - Situação no final de 2019» e incentiva o Tribunal 
a continuar a elaborar e a desenvolver este relatório nos próximos anos;

28. Observa que o Tribunal considera que a Comissão dispõe de procedimentos satisfatórios 
para a elaboração do seu relatório anual sobre a gestão e o desempenho, bem como da 
síntese do desempenho dos programas; concorda com o Tribunal quanto ao facto de a 
Comissão dever continuar a apresentar relatórios sobre o desempenho dos programas 
após o termo de um período do QFP;

29. Incentiva a Comissão a continuar a melhorar a fiabilidade das informações sobre o 
desempenho enquanto instrumento vital para avaliar o êxito dos programas; considera 
que tal deve incluir a divulgação dos ensinamentos retirados do Comité de Controlo da 
Regulamentação, em especial os relativos à conceção e à metodologia;

30. Apoia firmemente a recomendação de que a Comissão melhore as explicações relativas à 
determinação das metas e aos dados de apoio; considera que os objetivos devem ser 
ambiciosos, mas realistas e, ao mesmo tempo, mensuráveis com base em dados fiáveis; 
salienta, ao mesmo tempo, que os indicadores de resultados e de impacto são mais 
adequados para medir o desempenho do que os indicadores de recursos e de realizações;

31. Solicita à Comissão que inclua nos seus relatórios de desempenho uma análise mais 
aprofundada da eficiência e economia dos programas quando estiverem disponíveis 
informações, uma análise mais sistemática dos fatores externos significativos que afetam 
o desempenho dos programas, avaliações claras, para todos os indicadores de 
desempenho apresentados, sobre se se registam progressos suficientes na concretização 
das metas, e avaliações claras e equilibradas do desempenho, que abranjam todos os 



PE655.922v01-00 30/64 PR\1211752PT.docx

PT

objetivos do programa de forma adequadamente pormenorizada;  

32. Sublinha que, de acordo com o Regulamento Financeiro, a boa gestão financeira implica 
eficácia, eficiência e economia, e que a Comissão deve assegurar uma concentração nos 
três elementos;

Relatório anual sobre a gestão e a execução

33. Observa que, segundo a Comissão, o montante total das dotações de autorização 
executadas em 2019 ascendeu a 161 mil milhões de EUR: com 81 mil milhões de EUR 
afetados à categoria 1, repartidos entre a categoria 1a «Competitividade para o 
crescimento e o emprego» (14 % do orçamento total) e a categoria 1b «Coesão 
económica, social e territorial» (35 % do orçamento total), 59 mil milhões de EUR para 
a categoria 2 «Crescimento sustentável: recursos naturais» (37 % do orçamento total), 
4 mil milhões de EUR para a categoria 3 «Segurança e cidadania», 12 mil milhões de 
EUR para a categoria 4 «Europa Global» e 6 mil milhões de EUR para as «despesas 
administrativas» da Comissão no âmbito da categoria 5;    

34. Regista que, em 2019, as despesas do orçamento da União ascenderam a 147 mil milhões 
de EUR, distribuídos por 240 000 pagamentos; assinala que 71 % do orçamento foi 
executado em regime de gestão partilhada e o restante foi diretamente gasto pela 
Comissão (22 %) ou indiretamente em cooperação com entidades encarregadas da 
execução (7 %);

35. Toma nota da estimativa da Comissão segundo a qual, em 2019, as despesas relacionadas 
com o clima ascenderam a 35 mil milhões de EUR, o equivalente a 21 % do orçamento 
da União, e, cumulativamente, durante o período de 2014-2020, o orçamento da União 
terá contribuído com 211 mil milhões de EUR, o equivalente a 19,8 % da despesa total, 
para os objetivos climáticos, o que fica ligeiramente aquém do objetivo inicial de 20 % 
devido a contribuições mais baixas durante os primeiros anos do período;  

36. Constata que 11 dos 50 Diretores-Gerais da Comissão emitiram uma declaração com 
reservas nos seus relatórios anuais de atividades relativos a 2019, com um total de 18 
reservas (em comparação com 40 reservas de 20 departamentos em 2018); salienta que, 
em relação a 17 reservas, a Comissão aplicou uma nova regra «de minimis» e que estas 
reservas já não foram consideradas significativas pela Comissão;

37. Regista que, segundo a Comissão, as medidas corretivas confirmadas ascenderam a 
1,5 mil milhões de EUR em 2019 (mais 25 % do que em 2018);

38. Observa que, em relação a 2019, a estimativa da Comissão para o risco global no 
momento do encerramento foi de 0,7 % (em comparação com 0,8 % em 2018) das 
despesas relevantes; assinala que, devido ao risco mais elevado no momento do 
pagamento em relação às despesas de coesão, o risco global no pagamento estimado pela 
Comissão foi mais elevado do que nos anos anteriores, situando-se em 2,1 % em 2019 
(em comparação com 1,7 % em 2018), mas, como as correções futuras estimadas foram 
também mais elevadas (1,4 %, em comparação com 0,9 % em 2018), a Comissão chegou 
a um risco estável no momento do encerramento e, com uma estimativa do risco no 
encerramento de menos de 2 %, considerou que os seus sistemas de controlo plurianuais 
garantiam uma proteção eficaz do orçamento da União; salienta, além disso, que, segundo 
as estimativas da própria Comissão, as despesas com o risco no momento do pagamento 
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acima do limiar de materialidade foram muito elevadas, ascendendo a 67 mil milhões de 
EUR; 

39. Observa que, no que diz respeito à estimativa da própria Comissão do risco no momento 
do pagamento, o Tribunal destacou determinadas questões relativas a categorias 
específicas do QFP:

 «Competitividade»: as auditorias ex post não abrangem sobretudo pagamentos ou 
apuramentos realizados durante o exercício da declaração de fiabilidade em análise 
e nem sempre se revelaram fiáveis;

 «Recursos Naturais»: os controlos dos Estados-Membros refletidos nas estatísticas 
de controlo não captaram todos os erros e é necessário que a Comissão proceda a 
ajustamentos, enquanto os ajustamentos efetuados pela Comissão se basearam 
geralmente em taxas fixas e existiram limitações à fiabilidade dos resultados dos 
trabalhos dos organismos de certificação;

 «Coesão»: os controlos realizados pelas autoridades de auditoria nem sempre foram 
fiáveis;

 «Europa Global»: houve um número insuficiente de controlos no local nos países 
onde os projetos são executados, uma cobertura insuficiente dos aspetos pertinentes 
dos procedimentos de contratação, uma ampla margem para estimar o impacto dos 
erros individuais e falta de testes substantivos próprios em operações já verificadas 
por terceiros;

Receitas

40. Toma nota de que a totalidade das receitas de 2019 ascendeu a 163,9 mil milhões de 
EUR;

41. Relembra que a maioria das receitas (88 %) provém das três categorias de recursos 
próprios:

 O recurso próprio baseado no rendimento nacional bruto (RNB) representa 64 % 
das receitas da UE e equilibra o orçamento da União depois de terem sido calculadas 
as receitas provenientes de todas as outras fontes (a contribuição de cada Estado-
Membro é proporcional ao seu RNB);

 Os recursos próprios tradicionais (RPT) representam 13 % das receitas da União e 
incluem os direitos aduaneiros de importação cobrados pelos Estados-Membros (o 
orçamento da União recebe 80 % do montante total e os Estados-Membros retêm 
os restantes 20 % para cobrir as despesas de cobrança);

 O recurso próprio baseado no imposto sobre o valor acrescentado (IVA) representa 
11 % das receitas da União (as contribuições provenientes deste recurso próprio são 
calculadas aplicando uma taxa uniforme à matéria coletável harmonizada do IVA 
dos Estados-Membros);

42. Regista que as receitas incluem igualmente montantes recebidos de outras fontes (sendo 
as mais significativas as contribuições e restituições relacionadas com os acordos e 
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programas da União (8 % das receitas da União), tais como as receitas relacionadas com 
o apuramento do FEAGA e do FEADER e a participação de países terceiros em 
programas de investigação);

43. Manifesta preocupação com as insuficiências observadas pelo Tribunal na gestão dos 
direitos apurados ainda não cobrados pelas autoridades nacionais; constata que, nos 
Estados-Membros visitados pelo Tribunal, existiam em especial atrasos na notificação 
das dívidas aduaneiras (Polónia), que a execução da cobrança dessas dívidas era tardia 
(Bélgica, Alemanha e Polónia) e que a documentação utilizada para confirmar a exatidão 
dos direitos inscritos nas contas era insuficiente (Alemanha);

44. Toma nota das insuficiências na gestão realizada pelos Estados-Membros dos direitos 
ainda não cobrados, tal como mencionado em 15 dos 27 relatórios das inspeções dos RPT 
que a Comissão elaborou em 2019 (em 10 destes 15 relatórios, as constatações foram 
classificadas como sistemáticas);

45. Sublinha que duas principais deficiências sistémicas dizem respeito à falta de normas a 
nível da União para a realização de controlos aduaneiros com vista a atenuar o risco de 
subavaliação das importações em toda a União Aduaneira, bem como ao facto de os 
Estados-Membros não estarem em condições de identificar os operadores económicos de 
maior risco à escala da União para as auditorias a posteriori;

46. Regista que, segundo a avaliação da Comissão, 24 dos 28 Estados-Membros dispunham 
de estratégias de controlo insatisfatórias ou parcialmente satisfatórias para combater os 
riscos de subavaliação;

47. Toma nota de que, em toda a União Aduaneira, há poucas medidas destinadas a identificar 
e selecionar os importadores de maior risco para as auditorias a posteriori, uma vez que 
ainda não está acessível uma base de dados à escala da União que abranja todas as 
importações efetuadas pelos operadores económicos;

48. Assinala que, do total de reservas relativas ao IVA que tinham mantido o cálculo da 
matéria coletável do IVA em aberto durante um período de 10 anos ou mais e do total dos 
pontos relativos aos RPT que tinham permanecido em aberto mais de cinco anos a contar 
da data da inspeção da Comissão, apenas 15 % das reservas relativas ao IVA e 34 % dos 
pontos em aberto relativos aos RPT estavam há muito pendentes;

49. Salienta que, das oito reservas relativas ao IVA há muito pendentes emitidas pela 
Comissão e examinadas pelo Tribunal, cinco diziam respeito a procedimentos de infração 
contra os Estados-Membros devido a um eventual incumprimento da Diretiva IVA;

50. Verifica que 54 pontos em aberto relativos aos RPT há muito pendentes, verificados pelo 
Tribunal de um total de 122, revelaram que o seguimento e o encerramento desses pontos 
pela Comissão demoraram demasiado tempo; lamenta que a Comissão não tenha 
estabelecido um sistema de seguimento que dê prioridade aos pontos em aberto relativos 
aos RPT em função da importância (em termos de impacto financeiro ou de importância 
sistémica no caso de insuficiências não financeiras); 

51. Relembra que, no âmbito do ciclo plurianual de verificação do RNB, a Comissão examina 
se os procedimentos utilizados pelos Estados-Membros para a compilação das contas 
nacionais estão em conformidade com o SEC 2010 e se os dados relativos ao RNB são 
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comparáveis, fiáveis e exaustivos; toma nota de que o encerramento do ciclo de 
verificação deu origem a novas reservas mais específicas, tais como uma reserva que 
permite que os dados do RNB de todos os Estados-Membros sejam revistos a fim de 
incorporar uma estimativa mais exata dos ativos de investigação e desenvolvimento 
(I&D) das empresas multinacionais; esta estimativa é complicada pela globalização e pelo 
facto de esses ativos passarem facilmente as fronteiras (a Comissão, juntamente com os 
Estados-Membros, continuará a avaliar, até setembro de 2022, se os ativos de I&D das 
empresas multinacionais são devidamente valorizados nas contas nacionais dos Estados-
Membros);

52. Lamenta que, pelo quarto ano consecutivo, a Direção-Geral dos Orçamentos (DG BUDG) 
tenha emitido uma reserva sobre o valor dos RPT cobrados pelo Reino Unido, devido ao 
facto de este país não ter disponibilizado ao orçamento da União o montante 
correspondente à evasão de direitos aduaneiros sobre as importações de têxteis e calçado, 
enquanto o âmbito da fraude por subavaliação se alargou ainda mais aos Estados-
Membros da União, o que resulta em mais potenciais perdas de RPT;

53. Regista que, segundo a Comissão, em 2019 houve um aumento das receitas baseadas no 
Rendimento Nacional Bruto (RNB) de 3,0 mil milhões de EUR, na sequência de 
ajustamentos efetuados para montantes anteriores (principalmente para 2012-2017), dado 
as bases RNB terem sido atualizadas com dados reais;

Recomendações

54. Solicita à Comissão que:

 preste apoio regular aos Estados-Membros na seleção dos importadores de maior 
risco para as auditorias a posteriori:

a. recolhendo e analisando os dados pertinentes relativos às importações a nível 
da União e partilhando os resultados da sua análise com os Estados-
Membros;

b. fornecendo orientações sobre a forma de efetuar a análise de dados com o 
novo sistema "Surveillance III", quando este estiver operacional;

 reveja os seus procedimentos:

a. estabelecendo um sistema de acompanhamento dos pontos em aberto 
relativos aos RPT baseado em critérios quantitativos e qualitativos que 
permitam classificar as insuficiências detetadas nos Estados-Membros por 
ordem de prioridade;

b. fixando prazos para os Estados-Membros resolverem essas insuficiências e 
para ações de seguimento, incluindo o cálculo dos juros de mora e a 
recuperação dos montantes a disponibilizar para o orçamento da União;

Competitividade para o crescimento e o emprego

55. Observa que os pagamentos relativos à subcategoria 1a «Competitividade para o 
crescimento e o emprego» ascenderam a 21,7 mil milhões de EUR e foram desembolsados 
através dos seguintes programas e políticas:
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 «Investigação», até 55,2 % do orçamento da subcategoria ou 11,9 mil milhões de 
EUR:

 «Educação, Formação, Juventude e Desporto», até 13,2% do orçamento da 
subcategoria ou 2,8 mil milhões de EUR:

 «Transportes e energia», até 11,3 % do orçamento da subcategoria ou 2,5 mil 
milhões de EUR;

 «Espaço», até 7,6% do orçamento da subcategoria ou 1,7 mil milhões de EUR:

 «Outras ações e programas», até 12,7% do orçamento da subcategoria ou 2,8 mil 
milhões de EUR;

56. Observa que os principais programas da Comissão são o Horizonte 2020 (H2020) e o 
Sétimo Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico (7.º PQ)1 de 
investigação e inovação, o Erasmus + para a educação, a formação, a juventude e o 
desporto, o Galileo, o EGNOS, o ITER e o MIE enquanto grandes projetos de 
infraestruturas, e o FEIE como fundo de garantia; 

57. Toma nota de que a maioria das despesas destes programas é gerida diretamente pela 
Comissão, incluindo através das agências de execução, e consiste em subvenções 
concedidas a beneficiários públicos ou privados que participam em projetos; toma nota 
de que as despesas do programa Erasmus+ são maioritariamente geridas por agências 
nacionais em nome da Comissão (cerca de 80 % das subvenções);

Constatações do Tribunal

58. Considera preocupante que, das 130 operações examinadas, 51 (39 %) apresentassem 
erros;

59. Manifesta profunda preocupação pelo facto de, com base nos 28 erros quantificados pelo 
Tribunal, o nível de erro estimado ser de 4,0 %; relembra que este valor está próximo das 
taxas detetadas em 2015, 2016 e 2017;

60. Realça que as despesas do 7.º PQ e do Horizonte 2020 continuam a ser de maior risco e 
a principal fonte de erros, enquanto o Tribunal detetou erros quantificáveis relativos a 
custos inelegíveis em 24 das 80 operações de investigação e inovação incluídas na 
amostra (3 de 10 no âmbito do 7.º PQ e 21 de 70 no âmbito do Horizonte 2020, o que 
representa 78 % do nível de erro estimado pelo Tribunal para esta subcategoria em 2019); 

61. Lamenta que 60 % dos erros tenham sido constituídos por «custos diretos de pessoal 
inelegíveis»; sublinha que, apesar dos esforços de simplificação das regras para a 
declaração dos custos de pessoal no âmbito do Horizonte 2020, o seu cálculo continua a 
ser uma importante fonte de erro nas declarações de custos; concorda com a opinião do 
Tribunal segundo a qual a metodologia de cálculo dos custos de pessoal se tornou mais 
complexa em alguns aspetos no âmbito do Horizonte 2020, o que aumentou o risco de 
erro (das 24 operações afetadas por erros quantificáveis, 23 implicavam uma aplicação 

1 Para o período 2007-2013.
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incorreta da metodologia de cálculo dos custos de pessoal);  

62. Considera muito lamentável que «critérios de seleção/adjudicação 
ilegais/discriminatórios» tenham representado 16 % dos erros;

63. Do mesmo modo, considera muito lamentável que «outros custos diretos inelegíveis 
(IVA, viagens, equipamento)» tenham representado 15 % dos erros;

64. Toma nota de que, no caso de outros programas e atividades, o Tribunal detetou erros 
quantificáveis em 4 das 50 operações da amostra (os erros diziam respeito a projetos no 
âmbito dos programas Erasmus + e MIE);

65. Destaca que as PME são mais propensas a erros do que os outros beneficiários, uma vez 
que mais de metade dos erros quantificáveis detetados (17 em 28) envolveu 
financiamento a beneficiários privados, apesar de as operações em questão serem apenas 
42 (32 %) das 130 operações da amostra (as PME constituíram 12 % da amostra, mas 
representaram 21 % dos erros quantificáveis); 

66. Observa que 22 dos projetos de investigação auditados pelo Tribunal foram realizados 
em moedas que não o euro, ao passo que a taxa de câmbio aplicada em dez destes projetos 
não foi a estipulada nas regras (o efeito financeiro de tais erros não é, por si só, 
significativo, mas a sua frequência demonstra uma falta de conhecimento das regras);

67. Salienta que, se a Comissão tivesse utilizado devidamente todas as informações ao seu 
dispor, o nível de erro estimado para esta subcategoria teria sido inferior em 1,1 pontos 
percentuais;

Recomendações 

68. Solicita à Comissão que:

 realize mais controlos orientados das declarações de despesas das PME e reforce a 
sua campanha de informação sobre as regras de financiamento do Horizonte 2020, 
com especial destaque para estes importantes beneficiários;

 recorde aos beneficiários do Horizonte 2020 as regras de cálculo e declaração dos 
custos de pessoal, prestando especial atenção aos principais tipos de erro;

 continue a simplificar as regras relativas aos custos de pessoal no âmbito do 
próximo Programa-Quadro de Investigação (Horizonte Europa);

 dê resposta, em relação ao Horizonte 2020, às observações que surgiram na 
sequência da análise do Tribunal às auditorias ex post no que respeita à 
documentação, à coerência da amostragem e à qualidade dos procedimentos de 
auditoria; e que, na terceira ronda de auditorias contratadas, tome medidas 
adequadas para garantir que os auditores conhecem plenamente as regras do 
Horizonte 2020 e verifique a qualidade do seu trabalho;

Desempenho: Horizonte 2020

69. Salienta que, no contexto do objetivo específico 5 «Reforço da liderança industrial da 
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Europa através de investigação, do desenvolvimento tecnológico, da demonstração e da 
inovação no domínio das tecnologias facilitadoras e industriais», a declaração sobre o 
programa demonstra que o programa não está no bom caminho para atingir o seu objetivo 
em matéria de pedidos de patentes; no entanto, a declaração sobre o programa também 
fornece informações sobre as patentes concedidas, o que constitui uma melhor medida 
para o desempenho, mas não são definidas metas nem marcos; 

70. Sublinha que, no contexto do indicador relativo ao objetivo específico n.º 5 «Percentagem 
de empresas participantes que introduziram inovações nas próprias empresas ou no 
mercado», a declaração sobre o programa não menciona etapas nem uma meta para este 
indicador; por conseguinte, o indicador não pode ser utilizado para avaliar se o programa 
regista progressos suficientes, o que reduz a sua utilidade;

71. Salienta que, no contexto do objetivo específico n.º 8, «Melhoria da saúde ao longo da 
vida e do bem-estar de todos», o valor para a meta é mencionado na rubrica relativa ao 
ano de 2020, mas deve ser entendido como sendo alcançado «[...] quando as últimas ações 
financiadas no âmbito do Horizonte 2020 estiverem concluídas», enquanto a declaração 
sobre o programa refere que «as metas são fixadas para todo o pilar "Desafios Societais" 
(objetivos específicos 8 a 14) e não individualmente para cada objetivo específico», pelo 
que a comparação entre o valor real e a meta deixa de fazer sentido; 

72. Solicita à Comissão que:

 melhore a comunicação com os candidatos e os beneficiários (estabeleça melhores 
procedimentos e controlos no que diz respeito ao desempenho das funções do 
serviço de assistência e, em especial, das FER, e sensibilize para os instrumentos 
através dos quais os beneficiários podem comunicar um tratamento incoerente 
durante o processo de candidatura ou durante a execução dos seus projetos; resolva 
as restantes questões técnicas que afetam o Portal dos Participantes, melhore a sua 
conceção, navegação e função de pesquisa);

 intensifique os testes relacionados com os montantes fixos (para analisar e 
comunicar os resultados dos convites já lançados no âmbito do Horizonte 2020 logo 
que estejam disponíveis os primeiros resultados; lance novas iniciativas-piloto em 
maior escala para identificar os tipos de projetos mais adequados, avaliar os 
eventuais inconvenientes e conceber soluções adequadas);

 explore uma maior utilização de avaliações de propostas em duas fases (para 
identificar um maior número de temas em que a utilização de avaliações de 
propostas em duas fases poderia reduzir os encargos administrativos para os 
candidatos não selecionados, garantindo simultaneamente o mais curto prazo 
possível para a concessão de uma subvenção se a rapidez na chegada ao mercado 
for crítica);

 reexamine as condições de remuneração dos peritos avaliadores (a fim de atualizar 
a taxa de remuneração diária e reavaliar o tempo necessário para que os peritos 
realizem avaliações fiáveis das propostas de projetos);

 estabilize as regras e as orientações para os participantes (a fim de manter a 
continuidade das regras de participação entre programas-quadro, sempre que 
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possível; reduza ao mínimo os ajustamentos das orientações durante a execução do 
programa-quadro; simplifique os registos de controlo de horas para evitar esforços 
desnecessários de comunicação de informações por pacote de trabalho; explore a 
possibilidade de uma aceitação mais ampla das práticas habituais de contabilidade 
de custos, nomeadamente para os custos de pessoal);

 melhore a qualidade das auditorias ex post externalizadas (a fim de aperfeiçoar os 
seus mecanismos de análise da qualidade das auditorias ex post externalizadas e de 
acelerar essas auditorias);

 continue a simplificar os seus instrumentos e orientações para as PME (de modo a 
impor encargos mínimos às PME e, em especial, às empresas em fase de arranque, 
que não dispõem dos recursos e do pessoal necessários para lidar com a 
complexidade dessas ferramentas);

Desempenho: Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos (FEIE),

73. Recorda que o objetivo geral do FEIE consiste em «apoiar investimentos propícios ao 
crescimento em sintonia com as prioridades da União», enquanto o objetivo específico 
visa «aumentar o número e o volume das operações de financiamento e investimento do 
Grupo BEI em domínios prioritários»;

74. Manifesta a sua preocupação pelo facto de as informações disponíveis sobre o 
desempenho fornecerem dados pormenorizados sobre os investimentos mobilizados das 
operações aprovadas, o número de projetos aprovados, os efeitos multiplicadores e a 
cobertura dos Estados-Membros, mas nenhum dos cinco indicadores acompanhar o nível 
de risco ou a penetração das áreas-chave delineadas no objetivo geral;

75. Assinala que os indicadores não medem a evolução do objetivo específico enquanto tal, 
que consiste em aumentar os volumes do BEI, em especial no que respeita às operações 
de risco mais elevado;

76. Recorda que o FEIE foi eficaz na mobilização de financiamento para apoiar investimentos 
adicionais consideráveis, mas que, em alguns casos, foi sobrestimada a medida em que 
levou realmente a investimentos adicionais na economia real (a avaliação do FEIE e o 
relatório especial do Tribunal2 também salientaram que o volume total do financiamento 
não pode ser atribuído apenas ao FEIE);

77. Observa que a estimativa comunicada quanto ao investimento mobilizado não tem em 
conta que algumas operações do FEIE substituíram outras operações do BEI e 
instrumentos financeiros da União, e que parte do apoio do FEIE foi canalizado para 
projetos que poderiam ter sido financiados a partir de outras fontes, embora em condições 
diferentes;

78. Salienta que, de acordo com o relatório do BEI de 2019 sobre o FEIE, a maior parte das 
operações do FEIE são as chamadas «atividades especiais», que, por definição, acarretam 
um risco mais elevado do que as operações normais do BEI (o volume das novas 

2 Relatório Especial 03/2019 do TCE, intitulado «Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos: são 
necessárias medidas para tornar o FEIE num sucesso total», ponto 81.
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atividades deste tipo assinadas em 2019 ascendeu a 15 mil milhões de euros, cerca de 
25% do total dos empréstimos do BEI naquele ano, enquanto o nível anterior ao FEIE foi 
inferior a 10%);

79. Realça que a avaliação independente da Comissão salientou que tinha sido introduzida 
uma gama de produtos novos e de risco mais elevado desde o lançamento do FEIE, por 
exemplo, instrumentos de capital próprio e partilha de riscos com intermediários 
financeiros ao abrigo da SII;

80. Manifesta a sua preocupação com a distribuição geográfica (no final de 2019, a União-
15 representava 80 % das operações assinadas, o que excede o seu peso económico na 
União, medido pelo PIB e pela formação bruta de capital fixo, enquanto a União-13 
recebeu apenas 10 %, tendo as restantes operações sido classificadas na categoria 
"outros", em especial projetos multinacionais);

81. Solicita à Comissão e ao BEI que:

 revejam a utilização dos produtos de risco mais elevado do BEI no âmbito do FEIE 
(para as operações do FEIE com bancos ou instituição de fomento nacional (BIFN), 
o BEI deve procurar oportunidades para aumentar a utilização de uma maior 
variedade de financiamento da dívida subordinada, sempre que devidamente 
justificado; tal contribuiria para assegurar a complementaridade do financiamento 
do FEIE em relação ao financiamento concedido pelos BIFN; o BEI deve também 
promover a utilização de produtos adequados de partilha de riscos para todos os 
BIFN, em especial os que estão atualmente sub-representados nas operações do 
FEIE); encomendem um estudo do perfis de risco a médio e longo prazo dos 
produtos de risco mais elevado do BEI no âmbito do FEIE;  

 incentivem a complementaridade entre os instrumentos financeiros da União e as 
garantias orçamentais da União (no contexto dos programas do novo QFP, a 
Comissão deve propor que os instrumentos financeiros da União sejam coerentes e 
complementares no tocante aos respetivos objetivos políticos a atingir, a fim de 
evitar a concorrência entre os instrumentos);

 melhorem a avaliação da possibilidade de financiar potenciais projetos do FEIE 
através de outras fontes (o BEI deve avaliar, na fase de apreciação do projeto, a 
provável substituição por outras fontes de financiamento e utilizar estas 
informações para avaliar a elegibilidade das operações do FEIE);

 estimem melhor o investimento mobilizado (a metodologia de cálculo de 
multiplicadores do FEIE, desenvolvida conjuntamente pela Comissão e pelo BEI, 
deve tomar medidas proporcionadas para que os casos em que o BEI apoia um 
investimento direta e indiretamente através de diferentes operações do FEIE sejam 
identificados e corrigidos de forma atempada, de modo a evitar a dupla 
contabilização);

 melhorem a distribuição geográfica do investimento apoiado pelo FEIE (a 
Comissão e o BEI devem, através do Conselho Diretivo do FEIE, avaliar as causas 
profundas da distribuição geográfica observada e formular recomendações sobre as 
medidas a tomar no restante período de execução do FEIE; o Conselho de Direção 
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do FEIE deve avaliar o efeito das medidas tomadas);

Coesão económica, social e territorial

82. Observa que os pagamentos relativos à subcategoria 1b «Coesão económica, social e 
territorial» ascenderam a 53,8 mil milhões de EUR e foram desembolsados através dos 
seguintes programas e políticas:

 «Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional» e outras operações regionais, até 
54,9 % do orçamento da subcategoria ou 29,6 mil milhões de EUR;

 «Fundo de Coesão», até 16,4 % do orçamento da subcategoria ou 8,8 mil milhões 
de EUR:

 «Fundo Social Europeu», até 25,9 % do orçamento da subcategoria ou 13,9 mil 
milhões de EUR:

 «Outros programas», até 2,8 % do orçamento da subcategoria ou 1,5 mil milhões 
de EUR:

83. Relembra que, no âmbito da subcategoria «Coesão económica, social e territorial», os 
Estados-Membros apresentam, de um modo geral, programas operacionais (PO) plurianuais 
no início de cada período de programação, para todo o período de vigência do QFP; após 
aprovação pela Comissão, a responsabilidade pela execução de um PO é partilhada entre a 
Comissão (DG Política Regional e Urbana (DG REGIO) e DG Emprego, Assuntos Sociais 
e Inclusão (DG EMPL)) e os Estados-Membros;

Constatações do Tribunal

84. Considera preocupante que, com base nas 236 operações examinadas, 29 erros não 
tenham sido detetados pelas autoridades de auditoria e 64 erros tenham sido anteriormente 
detetados pelas autoridades de auditoria e as correções aplicadas pelas autoridades do 
programa (num total de 334 milhões de EUR para os dois períodos de programação 
considerados no seu conjunto); o Tribunal estima que o nível de erro se situe em 4,4 %;

85. Regista que as autoridades de auditoria tinham comunicado 64 erros quantificáveis nos 
pacotes de garantia/encerramento para as 236 operações abrangidas pela amostra do 
Tribunal, que diziam respeito a custos inelegíveis (39), contratação pública (24) e falta de 
documentos comprovativos (1);

86. Lamenta que 55 % dos erros tenham sido constituídos por «projetos inelegíveis»; toma 
nota de que houve cinco projetos do FEDER do período de programação de 2014-2020 
em que foi concedida ajuda a beneficiários ou a operações que não cumpriam as 
condições de elegibilidade estabelecidas no regulamento aplicável e nos PO;

87. Lamenta que 24 % dos erros tenham sido constituídos por «infrações às regras do 
mercado interno» (9 % - infrações às regras em matéria de auxílios estatais; 15% - 
incumprimento grave das regras aplicáveis aos contratos públicos);

88. Lamenta que 12% dos erros tenham sido constituídos por «despesas inelegíveis»;
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89. Manifesta grande preocupação com as insuficiências detetadas no trabalho de várias 
autoridades de auditoria abrangidas pela amostra do Tribunal, que atualmente limitam a 
confiança que pode ser depositada nesse trabalho (a taxa recalculada estava acima do 
limiar de materialidade de 2% em nove dos 20 pacotes de garantia relativos ao período 
de 2014-2020 e a Comissão ajustou as taxas de erro residual de oito pacotes de garantia 
para um valor superior a 2%); 

90. Observa que, no que respeita a 120 operações da amostra (55 %), o Tribunal pôde retirar 
conclusões com base na análise que efetuou dos trabalhos das autoridades de auditoria; 
manifesta profunda apreensão pelo facto de o Tribunal ter constatado insuficiências ao 
nível do âmbito, qualidade e/ou documentação desses trabalhos relativamente a 100 
operações (45 %), pelo que o Tribunal teve de repetir os procedimentos de auditoria 
correspondentes;

91. Salienta que, em 2019, a Comissão realizou 26 auditorias de conformidade (14 pela DG 
REGIO e 12 pela DG EMPL) em 11 Estados-Membros e concluiu, nos seus projetos de 
relatório sobre todas estas auditorias de conformidade, que as taxas de erro residual 
comunicadas nos relatórios anuais de controlo das autoridades de auditoria para o 
exercício contabilístico de 2017/2018 foram subestimadas (por conseguinte, a Comissão 
aumentou essas taxas);  

92. Observa que 13 das auditorias de conformidade (5 pela DG REGIO e 8 pela DG EMPL) 
estavam concluídas em maio de 2020, mas que, relativamente a metade destas auditorias, 
as taxas residuais ainda não eram definitivas;

93. Realça que, na prática, a maioria das reservas expressas nos Relatórios Anuais de 
Atividades (RAA) de 2019 se basearam principalmente nas taxas de erro das contas de 
2018/2019, que ainda não tinham sido aceites, pelo que ambas as DG comunicaram que 
as taxas de erro de 2018/2019 não seriam confirmadas antes, pelo menos, dos RAA de 
2020;

Recomendações

94. Solicita à Comissão que:

 esclareça as condições de elegibilidade (nomeadamente definindo o que se entende 
por operações «fisicamente concluídas» e/ou «totalmente executadas», a fim de 
ajudar os Estados-Membros a verificar se as operações cumprem o artigo 65.º, n.º 6, 
do RDC e de evitar a não deteção de operações inelegíveis);

 tome medidas destinadas a melhorar a fiabilidade das taxas residuais comunicadas 
pelas autoridades de auditoria (analise as principais fontes dos erros não detetados 
e desenvolva, juntamente com as autoridades de auditoria, as medidas necessárias 
para melhorar a fiabilidade das taxas residuais comunicadas);

Desempenho: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e Fundo de Coesão 
(FC)

95. Relembra que o FEDER abrange todos os Estados-Membros e centra-se em vários 
domínios prioritários fundamentais, como a inovação e investigação, o apoio às pequenas 
e médias empresas (PME) e a economia de baixo teor de carbono; toma nota de que, em 
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2019, a Comissão afetou 31,1 mil milhões de euros ao orçamento do FEDER; recorda 
que o FC presta apoio aos Estados-Membros com um rendimento nacional bruto (RNB) 
por habitante inferior a 90 % da média da União, financiando principalmente projetos 
relacionados com as redes transeuropeias de transportes e o ambiente, e que a sua dotação 
orçamental para 2019 foi de 11,5 mil milhões de EUR;

96. Observa que ambos os fundos são objeto de gestão partilhada pela Comissão e pelos 
Estados-Membros e são executados através de programas operacionais (PO) elaborados 
pelos Estados-Membros e aprovados pela Comissão;

97. Assinala que as informações dos indicadores de realizações e de resultados são 
complementadas pelos resultados de várias avaliações e estudos que analisam os 
resultados do período de 2007-2013 e as etapas iniciais da programação e da execução 
dos programas da política de coesão de 2014-2020; lamenta que o atraso no calendário 
destas avaliações signifique que é demasiado tarde para que os ensinamentos retirados 
tenham impacto nos atuais ou nos próximos períodos de programação (os resultados das 
avaliações ex post de 2014-2020, por exemplo, deverão estar disponíveis até ao final de 
2025, tal como exigido pelo RDC, mas, até lá, o período de programação de 2021-2027 
estará no seu quinto ano e a Comissão deverá estar bastante avançada na preparação das 
suas propostas legislativas para o período pós-2027); 

98. Está profundamente preocupado pelo facto de, relativamente ao período 2007-2013, ter 
sido concebida uma avaliação ex post para retirar conclusões sobre o impacto global dos 
programas e conclusões globais qualitativas, mas não ter retirado conclusões sobre a 
concretização de objetivos ou metas; além disso, também não analisou de forma 
sistemática as sinergias existentes entre o financiamento do FEDER/FC e a execução de 
políticas setoriais da UE, o que teria ajudado a elucidar as contribuições da política de 
coesão para a concretização dos objetivos estratégicos da Estratégia Europa 2020;

99. Sublinha que, na política de coesão, caracterizada por projetos de infraestruturas de 
grande escala, pode existir um desfasamento temporal entre o início do programa, a sua 
execução e a concretização de realizações e resultados; considera preocupante que a 
evolução também seja provavelmente afetada pelos níveis de execução relativamente 
baixos da política de coesão, em comparação com o restante orçamento da União; observa 
que estes fatores, juntamente com o facto de os últimos dados disponíveis (num período 
de execução que se prolonga até ao final de 2023) serem relativos ao final de 2018, tornam 
difícil, nesta fase, tirar conclusões relativas à concretização dos objetivos;  

100. Salienta que os objetivos da política de coesão, tais como os relacionados com as taxas 
de emprego, o desenvolvimento económico, o clima e a energia, são fortemente 
influenciados por uma vasta gama de fatores nacionais e externos, na Europa e no mundo; 
sublinha que, em muitos Estados-Membros, o financiamento da política de coesão 
representa normalmente uma pequena percentagem dos fundos dedicados a estas 
questões, pelo que apenas poderá ter um impacto muito limitado na evolução desses 
Estados-Membros no sentido de cumprirem esses objetivos; 

101. Regista que a União dispõe de uma variedade de instrumentos de política para o 
cumprimento dos seus objetivos de alto nível na política de coesão, dos quais o FEDER 
e o FC constituem uma parte, e que são igualmente concebidos outros fundos e iniciativas 
legislativas para dar resposta aos objetivos, pelo que, muitas vezes, não é possível 
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estabelecer uma distinção entre os efeitos que diferentes instrumentos de política têm na 
evolução no sentido da concretização das metas;

102. Lamenta que, de um total de 72 indicadores, apenas um terço registe progressos 
suficientes para alcançar as suas metas e que cerca de metade não registe progressos 
suficientes; lamenta que, dos 9 indicadores ligados aos objetivos gerais, apenas dois 
registem progressos suficientes, e que cerca de um terço tenha um objetivo intermédio 
fixado para 2018;

103. Observa que, no total, 40 % dos indicadores de realizações registam progressos 
suficientes e que, no tocante aos indicadores de resultados e de impacto, esta percentagem 
é de 10 %;

104. Relembra que a Estratégia Europa 2020 é a estratégia de alto nível da União para o 
período de 2010 a 2020; assinala que, para o período de 2014-2020, a Comissão definiu 
nove indicadores para medir a evolução no sentido da concretização dos objetivos desta 
estratégia, nos domínios do emprego, I&D, alterações climáticas e energia, educação e 
pobreza e exclusão social; regista que, de acordo com a Comissão, com base em dados 
de 2018, as metas em matéria de emprego e de educação serão provavelmente atingidas, 
enquanto as metas para I&D, pobreza e exclusão social registam atrasos, sendo pouco 
provável que sejam alcançadas;  

105. Salienta que, de um total de 10 indicadores das declarações sobre os programas 
respeitantes ao objetivo de apoiar a transição para uma economia hipocarbónica em todos 
os setores, apenas 1 - «Número de habitações com melhoria de classificação de consumo 
energético» - regista progressos suficientes;

106. Assinala que, em resposta ao surto de COVID, a União introduziu medidas que aumentam 
a flexibilidade dos Estados-Membros na utilização do financiamento dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento (por exemplo, o requisito de consagrar uma 
percentagem fixa dos FEEI a temas fundamentais foi derrogado; contudo, a flexibilidade 
oferecida na proposta pode afetar a capacidade da UE para atingir os objetivos 
inicialmente definidos nos programas operacionais); 

107. Concorda com a opinião do Tribunal de que existem fortes indícios de que a União não 
cumprirá os objetivos em matéria de clima e energia para 2030; observa que, de acordo 
com a Comissão, houve poucos progressos na redução dos impactos ambientais negativos 
decorrentes da utilização dos recursos naturais; partilha da opinião do Tribunal segundo 
a qual metade dos Estados-Membros da União corre o risco de não produzir eletricidade 
suficiente a partir de energias renováveis para cumprir os seus objetivos para 2020; 
observa que, no seu exame panorâmico sobre a ação da União em matéria de energia e 
alterações climáticas, o Tribunal comunicou que a diminuição das emissões de gases com 
efeito de estufa prevista pelos Estados-Membros fica aquém da meta de 40 % para 2030; 

108. Assinala que, num relatório de 20193, a AEA salientou que a taxa de evolução atual não 
será suficiente para atingir as metas para 2030 e 2050 em matéria de clima e energia;

3 EEA, European environment — state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe, 
2019.



PR\1211752PT.docx 43/64 PE655.922v01-00

PT

109. Lamenta que metade dos 16 indicadores relacionados com o objetivo de «Promover 
transportes sustentáveis e eliminar os estrangulamentos nas principais infraestruturas das 
redes» registe progressos suficientes para atingir os seus objetivos; salienta que, no 
relatório mais recente, aprovado pela Comissão, os Estados-Membros diminuíram a 
maioria das metas para 2023, em alguns casos de forma considerável (por exemplo, a 
meta combinada do FEDER e do FC para o indicador "Quilometragem total das novas 
linhas férreas" foi reduzida de 947 km para 579 km (39%) e a meta combinada do FEDER 
e do FC para o indicador "Quilometragem total das linhas de elétrico e de metropolitano 
novas ou melhoradas" foi reduzida de 680 km para 441 km (35%); 

110. Realça que os indicadores neste domínio de intervenção são todos indicadores de 
realizações: fornecem sobretudo dados relativos à execução do programa em termos de 
infraestruturas construídas, mas não existem indicadores comuns para medir os resultados 
(o relatório do Tribunal relativo às estradas cofinanciadas pela União4 indica que a 
Comissão não comunica informações como a poupança de tempo ou o aumento da 
velocidade média, apesar de por vezes estarem disponíveis);

111. Sublinha que, na sua recente auditoria sobre as infraestruturas emblemáticas de 
transportes (IET)5, o Tribunal afirmou ser pouco provável que a rede principal de 
transportes da União atinja a sua plena capacidade até 2030; além disso, no seu exame 
panorâmico, o TCE indicou que, uma vez que o financiamento da UE é limitado em 
comparação com as necessidades globais, é necessário concentrá-lo nas prioridades com 
maior valor acrescentado europeu; 

112. É de opinião que, tal como referido na auditoria do Tribunal sobre as IET, as previsões 
de tráfego eram geralmente demasiado otimistas, não eram bem coordenadas, não se 
baseavam em avaliações económicas sólidas e eram por vezes muito simplistas e, em 
especial, as análises custo-benefício não tinham sido utilizadas adequadamente como 
instrumento de tomada de decisões;

113. Considera muito lamentável que a Comissão, na sua proposta legislativa relativa aos FEEI 
para o período de 2021-2027, elimine todos os requisitos de avaliação específicos dos 
grandes projetos, incluindo o requisito da análise custo-benefício; embora se reconheça 
que essa eliminação representa uma redução dos encargos administrativos gerais, esta 
pode ser anulada pelo risco acrescido de os investimentos cofinanciados não oferecerem 
a melhor otimização dos recursos; 

114. Considera que o facto de apenas 3 dos 9 indicadores (33 %) das declarações sobre os 
programas ligados ao objetivo específico do FEDER «Reforçar a competitividade das 
PME» registarem progressos suficientes para cumprir os seus objetivos representa um 
desempenho insuficiente; salienta que  três indicadores se referem às realizações, 
medindo o número de empresas apoiadas pelo FEDER, ao passo que outros indicadores, 
como os que medem se o investimento privado é paralelo ao apoio público às empresas e 
o aumento do emprego em empresas apoiadas, não registam progressos suficientes; 

4 TCE, Relatório Especial 9/2020, «Rede rodoviária principal da UE: tempos de viagem mais curtos, mas ainda 
não plenamente funcional».
5 TCE, Relatório Especial 10/2020, «Infraestruturas de transportes da UE: é necessário acelerar a execução dos 
megaprojetos para concretizar atempadamente os efeitos de rede».
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115. Observa que o financiamento do FEDER foi utilizado em conjunto com os recursos 
nacionais de apoio às PME, complementando medidas nacionais existentes ou 
colmatando lacunas no sistema de apoio; contudo, a Comissão6 constatou que as sinergias 
existentes entre o apoio do FEDER e do FSE eram em geral reduzidas, apesar da 
importância de salvaguardar o emprego;

116. Toma nota de que, no contexto da auditoria do Tribunal relativa à declaração de 
fiabilidade para o exercício de 2019, apenas 11 dos 121 projetos cofinanciados pelo 
FEDER e pelo FC conduzidos por 12 Estados-Membros tinham sido concluídos; observa 
que 7 projetos cumpriram plenamente os seus objetivos, 2 cumpriram-nos parcialmente e 
os outros dois projetos não os cumpriram;

Recursos naturais

117. Observa que os pagamentos relativos aos «Recursos naturais» ascenderam a 59,5 mil 
milhões de EUR e foram desembolsados através dos seguintes programas e políticas:

 Pagamentos diretos a título do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), até 
69,5 % ou 41,4 mil milhões de EUR;

 Despesas de mercado a título do Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), 
até 4,0 % ou 2,4 mil milhões de EUR;

 Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER), até 23,9 %, ou 
14,2 mil milhões de EUR; 

 Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), até 1,4 %, ou 
0,8 mil milhões de EUR;

 «Outros programas», até 1,2 % ou 0,7 mil milhões de EUR:

118. Toma nota da existência de dois conjuntos de indicadores principais destinados a 
acompanhar o desempenho da PAC, baseados sobretudo nos relatórios dos Estados-
Membros e em dados recolhidos pelo Eurostat;

 O "Quadro comum de acompanhamento e avaliação" (QCAA) contém 
210 indicadores: 45 indicadores contextuais, 84 indicadores de realizações, 
41 indicadores de resultados, 24 indicadores de objetivos e 16 indicadores de 
impacto;

 As declarações sobre os programas (fichas de programa) da PAC contêm 63 
indicadores, sobretudo baseados no QCAA; 6 destinam-se a medir os impactos 
relacionados com os três objetivos gerais, sendo os restantes indicadores de 
realizações/recursos, de resultados e de impacto relacionados com objetivos 
específicos;

6 Comissão Europeia, Avaliação ex post dos programas da política de coesão 2007-2014, Apoio às PME – 
reforçar a investigação e a inovação nas PME e no desenvolvimento de PME, fevereiro de 2016.



PR\1211752PT.docx 45/64 PE655.922v01-00

PT

Constatações do Tribunal

119. Considera preocupante que, das 251 operações examinadas7, 44 (18 %) apresentassem 
erros, ao passo que 207 (82 %) estavam isentas de erros; manifesta apreensão pelo facto 
de, com base nos 36 erros quantificados pelo TCE e noutros elementos de prova 
produzidos pelo sistema de controlo, o Tribunal considere que o nível de erro relativo aos 
"Recursos Naturais" está próximo do limiar de materialidade;

120. Lamenta que 70 % dos erros tenham sido constituídos por 
«beneficiários/atividades/projetos/despesas inelegíveis»;

121. Observa que, das 136 operações de desenvolvimento rural, 114 estavam isentas de erros, 
5 casos de erro tinham um impacto superior a 20 % e 15 operações continham erros 
inferiores a 20 % do montante examinado, enquanto 2 pagamentos tinham problemas de 
conformidade sem impacto financeiro;

122. Regista que, dos 68 pagamentos a projetos de investimento, como a modernização de 
explorações agrícolas, o apoio a serviços básicos e à renovação das aldeias em zonas 
rurais, os investimentos na gestão florestal e o apoio ao desenvolvimento local de base 
comunitária, 9 foram afetados por erros, incluindo 2 casos em que o beneficiário e/ou o 
projeto não cumpriam as condições de elegibilidade;

123. Observa que, dos 68 pagamentos baseados na superfície ou no número de animais 
declarados pelos agricultores e nos requisitos para cumprir os critérios relacionados com 
o clima e o ambiente, 8 operações foram afetadas por pequenos erros inferiores a 5 % do 
montante examinado, 1 caso de erro entre 5 % e 20 % e, em 2 outros casos, os 
beneficiários infringiram as condições de elegibilidade ambiental e climática, conduzindo 
a erros superiores a 20 % do montante examinado em ambos os casos; 

124. Regista que, entre as 14 operações relativas às medidas de mercado, em 5 casos os 
organismos pagadores tinham reembolsado custos não elegíveis, incluindo 3 casos de 
incumprimento das regras de elegibilidade, conduzindo a erros superiores a 20 % do 
montante examinado;

125. Observa que, de 6 operações relativas às pescas, ao ambiente e à ação climática, 2 projetos 
tinham elementos não elegíveis nos custos reembolsados; 

Regularidade das despesas da PAC

126. Manifesta preocupação com as limitações da fiabilidade dos resultados dos trabalhos dos 
organismos de certificação, devido a insuficiências detetadas pelo Tribunal nos controlos 
e metodologias de amostragem de alguns dos organismos de certificação;

127. Assinala que a DG AGRI estimou o risco no momento do pagamento em cerca de 1,9 % 
para o conjunto das despesas da PAC em 2019, sendo o risco no pagamento de cerca de 
1,6 % para os pagamentos diretos, 2,7 % para o desenvolvimento rural e 2,8 % para as 

7 A amostra foi composta por 136 pagamentos no âmbito de programas do desenvolvimento rural, 95 
pagamentos diretos, 14 medidas de mercado e 6 pagamentos relativos às pescas, ao ambiente e à ação climática.
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medidas de mercado;

Desempenho da PAC

128. Considera preocupante que o Tribunal tenha identificado insuficiências no conjunto de 
indicadores de desempenho da PAC:

 O RAGE de 2019 contém poucas informações quantificadas sobre os resultados e 
o impacto da PAC e apresenta uma narrativa excessivamente positiva sobre as 
conquistas políticas ao concentrar-se nas realizações e não nos resultados:

a. A Comissão indica que «mais de 85 % das metas de ação climática no setor 
agrícola já foram atingidas na gestão da biodiversidade, do solo e da água». 
Estas metas baseiam-se em áreas relacionadas com medidas específicas do 
FEADER, ou seja, realizações, não demonstrando se os pagamentos tiveram 
qualquer efeito no estado das áreas apoiadas. A Comissão afirma que o 
FEADER «faz um contributo importante para o desenvolvimento. Por exemplo, 
o acesso à banda larga nas zonas rurais melhorou consideravelmente (59 % dos 
agregados familiares tinham acesso de nova geração em 2019)». O RAGE não 
contém informações sobre o contributo do FEADER para este valor;

 Os indicadores constantes das declarações sobre os programas dão sobretudo 
informações sobre as realizações, que são mais fáceis de medir e menos afetadas 
por fatores externos do que os resultados e os impactos:

a. A lógica de intervenção da Comissão associa objetivos, medidas e indicadores 
de realizações da PAC, mas não identifica necessidades ou metas e resultados 
pretendidos. A lógica de intervenção da Comissão para os pagamentos diretos 
não define qual o nível de rendimento que a PAC pretende conseguir para os 
agricultores;

b. As metas dos objetivos gerais da PAC e a maioria dos objetivos específicos do 
FEAGA são expressos como tendências desejadas (por exemplo, "aumentar" o 
rendimento dos fatores agrícolas ou "diminuir" as emissões de gases com efeito 
de estufa provocadas pela agricultura). Existem diversos fatores externos que 
afetam o resultado final e a Comissão nem sempre identificou uma relação 
causal entre a PAC e a variável. As metas expressas apenas como indicações, e 
não como valores quantificados, tornam impossível assinalar objetivos 
intermédios;

c. Uma vez que a maioria dos indicadores do QCAA que não constam das 
declarações sobre os programas são indicadores de realizações, não fornecem 
informações adicionais significativas sobre o desempenho no sentido da 
concretização dos objetivos da política. Os estudos de apoio à avaliação 
constatam frequentemente que a falta de dados de acompanhamento (das 
medidas) é uma limitação na análise do impacto. O TCE salientou8 as limitações 

8 Vide relatórios especiais n.º 1/2016 (medição do desempenho em relação ao rendimento dos agricultores), 
ponto 92; n.º 10/2017 (jovens agricultores), pontos 70-71; n.º 13/2020 (biodiversidade nas terras agrícolas), 
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das informações sobre o desempenho recolhidas por intermédio dos indicadores 
do QCAA;

 Em relação ao objetivo geral de produção alimentar viável, os pagamentos diretos 
reduziram a volatilidade dos rendimentos dos agricultores. Ao mesmo tempo, a 
ausência de parâmetros de referência de um nível de vida justo e de uma melhor 
orientação das despesas reduziu a eficiência do apoio direto:

a. Os três indicadores ligados ao objetivo geral de produção alimentar viável 
(aumentar o rendimento dos fatores agrícolas, aumentar a produtividade 
agrícola e limitar a variação de preços) refletem os desenvolvimentos 
macroeconómicos. Apesar de estes indicadores demonstrarem uma tendência 
positiva, a PAC tem pouco ou nenhum impacto demonstrável sobre os mesmos;

b. O objetivo específico do FEAGA de «sustentar a estabilidade de rendimentos 
dos agricultores, prestando apoio direto ao rendimento» tem um único 
indicador: «parte correspondente às ajudas diretas no rendimento agrícola 
empresarial». Em 2017, o valor deste indicador variou entre 8 % nos Países 
Baixos e 50 % na Eslováquia. A meta é manter o rácio estável. No entanto, este 
objetivo é incompatível com o objetivo da política de aumentar os rendimentos 
individuais das pessoas envolvidas na agricultura, limitando simultaneamente a 
necessidade de apoio direto;

c. No seu RAGE de 2019, a Comissão referiu que o rendimento dos agricultores 
ficou atrás dos salários na economia em geral. A Comissão indicou que, em 
2017, o rendimento médio no setor agrícola ascendeu a cerca de 46,5 % dos 
salários médios na economia da União-28. A Comissão recorre ao rendimento 
empresarial por unidade de trabalho familiar como substituto do rendimento 
agrícola. No entanto, este número não leva em conta as diferentes características 
demográficas das duas populações (muitos agricultores estão na idade da 
reforma) ou o rendimento não agrícola dos agregados familiares de agricultores. 
O rendimento disponível, levando também em conta o rendimento não agrícola, 
é um elemento essencial para avaliar o nível de vida dos agricultores;

d. Em 2016, cerca de dois terços9 das explorações na UE tinham uma dimensão 
inferior a 5 hectares. Uma vez que os pagamentos diretos estão associados à 
superfície de exploração, cerca de 80% do apoio vai para cerca de 20% dos 
beneficiários. De facto, mais de 30 % dos pagamentos vão para 2 % dos 
beneficiários, que recebem cada um mais de 50 000 EUR em pagamentos 
diretos. Diversos mecanismos de redistribuição tiveram um efeito 
negligenciável;

e. Os indicadores de desempenho da PAC não medem a eficiência dos pagamentos 
diretos. O Tribunal concluiu que a percentagem10 de explorações que receberam 
pagamentos diretos e geraram um rendimento por unidade de produção superior 

pontos 49, 59, 71 e 81; TCE, Parecer n.º 7/2018, pontos 68 a 71.
9 Segundo o Eurostat.
10 Estudo de avaliação do impacto das medidas na PAC no cumprimento do objetivo geral de uma «produção 
alimentar viável», 2020, p. 108-122.
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à produtividade do trabalho nacional média tinha diminuído, passando de 29 % 
em 2013 para 26 % em 2015. O estudo apurou que 9 % das pequenas 
explorações e mais de 30 % das grandes explorações tinham um rendimento por 
unidade de produção acima deste indicador;

f. O indicador "percentagem de explorações agrícolas em regimes de gestão de 
risco" mede a percentagem de agricultores que recebem apoio da PAC para 
prémios de seguro, além de participar em fundos mútuos e outros instrumentos 
de estabilização do rendimento. Com base nas declarações sobre os programas, 
o progresso do indicador no sentido de concretizar a meta não atingiu o objetivo 
intermédio de 2018. No final de 2018, 28,3 % da meta para 2023 tinham sido 
atingidos. O Tribunal constatou11 que a maioria dos agricultores que subscreve 
apólices de seguro o faz sem apoio da União, e que esses pagamentos diretos 
reduzem significativamente a volatilidade dos rendimentos;

 Relativamente ao objetivo geral de gestão sustentável dos recursos naturais e ações 
climáticas, os indicadores incidem no tamanho da área que beneficia das medidas, 
mas não no que foi conseguido com o apoio. No que se refere especificamente às 
alterações climáticas, as medidas da PAC tiveram um impacto reduzido na resposta 
às necessidades climáticas devido à sua conceção:

a. A maioria dos indicadores das declarações sobre os programas para os objetivos 
específicos no âmbito dos recursos naturais e ação climática dizem respeito à 
superfície ou ao número de animais sujeitos às diversas medidas ou 
autorizações, sem medir os benefícios conseguidos para o ambiente;

b. No último RAGE, a Comissão considerou uma conquista o facto de 79 % da 
superfície agrícola total da União estar sujeita a pelo menos uma obrigação de 
ecologização em 2018. No entanto, o Tribunal apurou12 que a ecologização 
tinha tido pouco impacto mensurável nas práticas agrícolas e no ambiente. 
Tinha levado a mudanças nas práticas agrícolas em cerca de 5 % de todos os 
terrenos agrícolas na União e tendia a minimizar as perturbações às práticas 
agrícolas estabelecidas. A ecologização continuou a ser, na sua essência, um 
regime de apoio ao rendimento;

c. As medidas climáticas agroambientais podem, se forem devidamente 
direcionadas, dar um contributo importante para a biodiversidade. É 
provavelmente aqui que os regimes cobrem uma parte substancial do terreno 
agrícola ou incidem sobre riscos específicos. Uma das dificuldades é o baixo 
nível de aceitação pelos agricultores. Em algumas medidas do FEADER, o 
Tribunal identificou13 casos em que a compensação não cobriu alguns custos da 
participação nos programas (por exemplo, pagamentos Natura 2000 em alguns 
Estados-Membros);

11 Relatório Especial 23/2019 do TCE sobre a estabilização dos rendimentos dos agricultores, pontos 16-22 e 41.
12 Relatório Especial 21/2017 sobre a ecologização.
13 Relatório Especial 1/2017, "São necessários mais esforços para implementar a rede Natura 2000 de forma a 
explorar plenamente o seu potencial", pontos 59 e 60.
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d. Para o objetivo específico do FEADER relacionado com os ecossistemas, os 
indicadores de realizações relacionados com as florestas ao nível da União 
demonstraram que a aceitação das medidas florestais foi relativamente modesta;

e. O indicador "percentagem de terrenos irrigados a mudar para sistemas de 
irrigação mais eficientes" diz respeito ao objetivo específico n.º 5 do FEADER. 
A meta para 2023 é 13,0%; em 2018, o resultado foi 5,26 %, ou seja, 40 % do 
objetivo alcançado. O progresso global não é claro. Com base numa amostra de 
Estados-Membros, o estudo de apoio à avaliação14 apurou que não existe uma 
verificação evidente de poupança de água conseguida após a conclusão do 
investimento do FEADER;

f. As emissões da agricultura corresponderam a cerca de 12,6 % das emissões de 
gases com efeito de estufa totais na UE em 2017. As emissões de gases com 
efeito de estufa da agricultura reduziram mais de 20 % desde 1990, mas 
estabilizaram desde 2010;

g. O estudo de apoio à avaliação sobre as alterações climáticas realça que as 
medidas obrigatórias (por exemplo, a ecologização e a condicionalidade) não 
resolvem em medida suficiente o problema das emissões de gases com efeito 
de estufa provenientes da pecuária e da gestão de solos agrícolas. Não existem 
medidas na PAC que permitam aos Estados-Membros persuadir os agricultores 
a tomar medidas para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa 
provenientes da pecuária e da gestão de solos agrícolas; 

 As informações comunicadas pela Comissão no RAGE e nas declarações sobre os 
programas em relação ao objetivo geral de desenvolvimento territorial equilibrado 
são insuficientes para avaliar o desempenho das despesas da União 
correspondentes:

a. O único indicador das declarações sobre os programas para o objetivo geral 
"desenvolvimento territorial equilibrado é a «taxa de emprego rural». A taxa 
aumentou de 63,4 % em 2012 para 68,1 % em 2018. A influência da PAC é 
incerta, mas limitada. No mesmo período, a taxa de emprego geral aumentou de 
68,4 % para 72,2 %. O panorama económico externo e diversas políticas a nível 
nacional afetam direta e indiretamente o emprego nas zonas rurais. O RAGE 
reconhece estes fatores externos;

b. O número de empregos considerados diretamente criados pelo LEADER até ao 
final de 2018 foi de 13 337 (30 % da meta para 2023) e correspondeu a menos 
de 0,05 % do emprego total nas zonas rurais. Para outras medidas de 
desenvolvimento rural, foram criados 10 784 empregos (14 % da meta). A 
Comissão realça, nas suas declarações sobre os programas, que não possui 
dados fiáveis sobre os empregos criados pelo LEADER;

c. Estudos de apoio à avaliação sugerem15 que o contexto regional e setorial tem 

14 Avaliação do impacto da PAC na água, 2019, p. 157-158.
15 Avaliação das medidas ao abrigo do artigo 68.º, 2016; Avaliação do impacto da PAC na renovação geracional, 
no desenvolvimento local e no emprego nas zonas rurais, 2019.
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um impacto importante no emprego nas zonas rurais e que as medidas da PAC 
têm um impacto diminuto no emprego rural;

d. Os jovens agricultores podem receber pagamentos diretos adicionais ao abrigo 
do FEAGA e um apoio pontual do FEADER para criar a sua primeira 
exploração agrícola. As constatações do Tribunal coincidem com as dos estudos 
de apoio à avaliação16: o apoio do FEAGA para jovens agricultores teve pouco 
ou nenhum impacto, ao passo que o apoio do FEADER é mais eficaz, sobretudo 
por ser mais bem orientado. As medidas de renovação das gerações da PAC 
foram eficazes nos "casos em que as políticas orçamentais introduzidas pelas 
instituições de administração nacional, regional e local também apoiam e 
complementam" estas medidas;

e. A Comissão afirma no seu RAGE que o acesso à banda larga nas zonas rurais 
melhorou substancialmente, mas não tem mais informações sobre o contributo 
do FEADER para o desenvolvimento das zonas rurais. Está a decorrer um 
estudo de apoio à avaliação para avaliar o objetivo geral do desenvolvimento 
territorial equilibrado no período de 2014-2020;

Segurança e cidadania

129. Observa que os pagamentos relativos à «Segurança e cidadania» ascenderam a 3,3 mil 
milhões de EUR e foram desembolsados através dos seguintes programas e políticas:

 «Migração e a segurança», até 45,3 % do orçamento da subcategoria ou 1,6 mil 
milhões de EUR;

 14 Agências descentralizadas (saúde: ECDC, EFSA, EMA e ECHA; assuntos 
internos: Frontex, EASO, Europol, CEPOL, eu-LISA e OEDT; justiça: Eurojust, 
FRA, EIGE, EPPO), até 29,1 % do orçamento da subcategoria ou 1 mil milhões de 
EUR;

 «Alimentos para consumo humano e animal», até 7,6 % do orçamento da 
subcategoria ou 0,2 mil milhões de EUR;

 «Europa Criativa», até 7,3 % do orçamento da subcategoria ou 0,2 mil milhões de 
EUR;

 «Outros» (consumidores, justiça, direitos, igualdade e cidadania), até 10,7 % ou 
0,3 mil milhões de EUR;

Constatações do Tribunal: Contas anuais do FAMI/FSI dos Estados-Membros

130. Regista que o domínio mais importante de despesas nesta categoria é a migração e a 
segurança e que a maioria das despesas provém de apenas dois fundos – o Fundo para o 

16 Avaliação do impacto da PAC na renovação geracional, no desenvolvimento local e no emprego nas zonas 
rurais, 2019; Relatório Especial nº 10/2017 do Tribunal: «O apoio da UE aos jovens agricultores deve ser mais 
orientado para promover uma renovação das gerações eficaz»; SURE-Farm: Impacto dos Pagamentos aos Jovens 
Agricultores nas mudanças estruturais, 2020.
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Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) e o Fundo para a Segurança Interna (FSI);

131. Observa que, no que diz respeito à regularidade das operações, sete (37 %) das 19 
operações examinadas pelo TCE estavam afetadas por erros (designadamente, 
sobredeclaração de custos de pessoal);

132. Lamenta que três erros quantificáveis tenham tido um impacto financeiro sobre os 
montantes imputados ao orçamento da UE;

133. Toma nota de quatro casos de incumprimento das disposições jurídicas que regem a 
seleção de projetos e as regras de adjudicação de contratos, que, no entanto, não tiveram 
qualquer impacto financeiro no orçamento da União;

134. Observa que as autoridades de auditoria dos Estados-Membros17 selecionados pelo TCE 
para um controlo aplicaram procedimentos detalhados de qualidade suficiente para a 
elaboração dos relatórios, como exigido pelas regras aplicáveis;

135. Toma nota de algumas lacunas nos relatórios anuais elaborados pelos Estados-Membros, 
cujo impacto nas contas não era suficientemente significativo para pôr em causa as 
conclusões das autoridades de auditoria, mas que criam um risco potencial de falta de 
fiabilidade dos dados comunicados e de garantia limitada, tais como:

 Problemas de amostragem (utilização de uma metodologia baseada no risco em vez 
de uma metodologia aleatória; utilização de valores inexatos para determinar a 
dimensão da amostra) na Eslovénia;

 Conjunto errado de contas (a autoridade responsável apresentou as contas 
provisórias à autoridade de auditoria antes de concluir os seus próprios controlos 
no local) na Itália e na Eslovénia;

 Cálculo e apresentação incorretos das taxas de erro total e/ou residual na Alemanha 
e em Itália;

 A assistência técnica foi excluída da população de auditoria, o que não foi 
comunicado no relatório anual de controlo na Eslovénia;

 Os adiantamentos foram parcialmente excluídos da população de auditoria, o que 
não foi comunicado no relatório anual de controlo na Alemanha;

 Por motivos de amostragem, os projetos foram distribuídos por dois subgrupos 
(adiantamentos e despesas incorridas) em Chipre; 

136. Observa que as autoridades de auditoria dos Estados-Membros18 selecionados pelo TCE 
para um controlo  dispunham de programas de auditoria pormenorizados e listas de 
controlo em que apoiar as suas conclusões;

17 Alemanha, Grécia, Itália, Chipre, Lituânia, Polónia e Reino Unido, quanto ao FAMI; Eslovénia, quanto ao 
FSI.
18 Alemanha, Grécia, Itália, Chipre, Lituânia, Polónia, Reino Unido e Eslovénia;
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137. Toma nota de determinadas lacunas no trabalho das autoridades de auditoria que criam 
riscos potenciais de não deteção de despesas inelegíveis, falta de fiabilidade das 
conclusões de auditoria e garantia limitada, tais como:

 Verificação irregular dos critérios de seleção dos projetos e/ou de concessão de 
apoio em Itália e em Chipre;

 Pista de auditoria insuficiente ou documentação deficiente dos trabalhos de 
auditoria na Grécia, em Chipre, na Lituânia e no Reino Unido;

 Verificação irregular de todos os elementos de prova pertinentes disponíveis para 
confirmar a elegibilidade dos grupos-alvo e as despesas declaradas ou a 
razoabilidade dos custos em Itália e em Chipre;

138. Regista a existência de lacunas decorrentes das avaliações da Comissão aos relatórios 
anuais de controlo19, tais como:

 Definições diferentes de «pagamento intermédio», o que pode pôr em causa o valor 
e a exaustividade dos dados comunicados;

 Falta de orientações da Comissão sobre a forma de calcular a cobertura mínima de 
auditoria de 10 % em caso de subamostragem, o que cria riscos de fiabilidade e 
incerteza das conclusões da auditoria;

Desempenho: FAMI

139. Toma nota da existência de quatro indicadores de impacto gerais (regressos efetivos em 
comparação com as decisões de regresso, percentagem de regressos voluntários, diferença 
nas taxas de emprego entre nacionais da União e de países terceiros e convergência das 
taxas de reconhecimento dos pedidos de asilo pelos requerentes); regista que estes não 
estão diretamente relacionados com o desempenho do FAMI, embora as despesas no 
âmbito do fundo possam contribuir para a meta correspondente;

140. Observa que 5 dos 24 objetivos intermédios dos indicadores para 2020 foram já atingidos 
em anos anteriores, mas as metas não foram aumentadas em consonância com a prática 
de boa gestão financeira por forma a refletirem o potencial de maiores ganhos de 
eficiência;

141. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de os indicadores do FAMI não 
registarem progressos suficientes para atingir os seus objetivos em termos de integração 
e migração legal, bem como de políticas de regresso e migração irregular;

142. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de apenas estarem disponíveis 
informações agregadas limitadas sobre as despesas globais relacionadas com a ajuda de 
emergência20 (a dotação inicial de 100 milhões de EUR foi aumentada para 2,2 mil 
milhões de EUR para o período até 2020, o que representa 30 % do fundo; no entanto, a 

19 Da Bulgária, da República Checa, de França, dos Países Baixos, da Áustria, de Portugal da Eslováquia, da 
Estónia, de Espanha, da Islândia, de Malta e da Finlândia.
20  Ajuda de emergência do FAMI.
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Comissão não desenvolveu um quadro de acompanhamento do desempenho para os 
projetos financiados pela ajuda de emergência); 

143. Manifesta profunda preocupação pelo facto de o RAGE e as declarações sobre os 
programas darem poucas informações sobre a economia e a eficiência da execução do 
fundo ou sobre a relação custo‐eficácia das ações do FAMI;

144. Manifesta profunda preocupação pelo facto de o RAGE e as declarações sobre os 
programas não referirem medidas destinadas a atrair trabalhadores altamente qualificados 
para a União através de regimes de migração legal, e de os indicadores não serem 
adequados para informar sobre essas medidas;

145. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de os indicadores do FAMI não 
registarem progressos suficientes para atingir os seus objetivos em termos de rácio de 
migrantes em situação irregular e decisões de retorno emitidas, regressos voluntários e 
regressos forçados;

146. Manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de a taxa de regresso das pessoas que 
deixaram de ter direito de permanecer no território da União ser insatisfatória (31,5 %);

147. Manifesta a sua profunda preocupação com o enfraquecimento do desempenho das 
operações de regresso pelas seguintes razões: 

 duração do processo de asilo; 

 falta de ligações entre asilo e regresso;

 procedimentos que impedem a coordenação e a partilha de informações;

 ausência de um sistema sólido e integrado de gestão de processos de regresso;

 inexistência de reconhecimento mútuo e de registo sistemático das decisões de 
regresso na União;

 fuga e dificuldade em localizar migrantes suscetíveis de serem repatriados, 
incluindo o acompanhamento das partidas voluntárias;

 capacidade insuficiente dos centros de detenção antes do afastamento;

 cooperação difícil com os países terceiros de origem dos migrantes;

 utilização limitada da ajuda ao desenvolvimento para facilitar a cooperação com os 
países terceiros de origem dos migrantes;

 fraco desempenho do Programa de Regresso Voluntário Assistido e de 
Reintegração;

148. Manifesta-se preocupado com a existência de dois sistemas paralelos financiados pela 
União que apoiam o mesmo tipo de atividades de regresso (programas nacionais do FAMI 
e o apoio ao regresso concedido pela Frontex) e com a insuficiência da coordenação entre 
ambos no que se refere às operações de regresso forçado;
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Recomendações

149. Solicita à Comissão que:

 emita orientações destinadas às autoridades dos Estados-Membros responsáveis por 
auditar o FAMI e o FSI sobre a forma de calcular a cobertura da auditoria em caso 
de subamostragem, a fim de assegurar que a amostragem seja suficiente e adequada 
para proporcionar uma base razoável para que o auditor tire conclusões sobre a 
totalidade da população auditada;

 reitere às autoridades dos Estados-Membros responsáveis por auditar o FAMI e o 
FSI que devem seguir as instruções da Comissão em matéria de amostragem e 
cálculo da taxa de erro, com a condição de a amostragem ser aleatória, cada unidade 
de amostragem da população dever ter a possibilidade de seleção e, se for caso 
disso, todos os erros deverem ser extrapolados para a população relevante;

 dirija orientações às autoridades dos Estados-Membros responsáveis por auditar o 
FAMI e o FSI para que documentem de forma suficiente e apropriada a natureza, o 
calendário e o âmbito dos seus procedimentos de auditoria, os resultados e as provas 
de auditoria recolhidas;

 aplique os ensinamentos retirados do mecanismo de recolocação temporária 
(incluindo da situação no Estado-Membro de acolhimento após a recolocação) e se 
baseie nessa experiência para um eventual mecanismo de recolocação voluntária no 
futuro;

150. Solicita à Comissão que:

 no próximo quadro financeiro, defina critérios para a atribuição dos fundos da ajuda 
de emergência em regime de gestão partilhada com os Estados-Membros;

 reforce o quadro de acompanhamento do desempenho: a) garantindo que os projetos 
de ajuda de emergência do FAMI contenham indicadores de realizações e de 
resultados com metas e valores de referência claros, se for caso disso, e fornecendo 
justificações quando tal não acontece; b) acompanhando e comunicando 
informações sobre os resultados alcançados pelos projetos financiados pela ajuda 
de emergência; c) no que se refere ao novo QFP 2021-2027, concebendo 
indicadores para o quadro comum de acompanhamento e avaliação do FAMI, 
incluindo os seus valores de referência e metas, antes do início dos projetos para o 
período de 2021-2027; 

 execute medidas para assegurar a complementaridade e uma melhor coordenação 
entre o FAMI e o EASO /a Frontex (por exemplo, no domínio dos regressos 
forçados ou do apoio às autoridades competentes em matéria de asilo);

 utilize a ajuda ao desenvolvimento como instrumento para facilitar uma melhor 
cooperação com os países de origem dos migrantes21;

21 Resolução do Parlamento Europeu, de 25 de novembro de 2020, sobre o tema «Melhorar a eficácia do 
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RAA 2019 da DG HOME

151. Congratula-se com as recomendações formuladas pelo Serviço de Auditoria Interna da 
DG HOME para 2019, nomeadamente:

 criação e planeamento da atividade de auditoria da DG HOME (a DG HOME deve 
definir e comunicar a declaração de missão e o mandato da função de auditoria, 
ajustar as funções e responsabilidades, as linhas de comunicação de informações e 
as etapas do exercício de apuramento das contas; atualização das estratégias de 
auditoria; análise das necessidades de recursos para a atividade de auditoria);

 execução do plano de auditoria (a DG HOME deve planear e lançar auditorias o 
mais rapidamente possível no ano seguinte à adoção do programa de trabalho anual 
e à revisão dos relatórios anuais de controlo e dos pareceres de auditoria; 
harmonização das etapas do processo de auditoria; garantia de que os relatórios 
finais de auditoria são enviados sem demora aos beneficiários e que esse processo 
é acompanhado pelos quadros superiores);

 apuramento das contas (a DG HOME deve assegurar que as decisões de apuramento 
sejam tomadas atempadamente; deve clarificar o procedimento aplicável às contas 
apresentadas antes do final do exercício); adaptação do procedimento de 
apuramento à nova estrutura organizativa e melhoria da comunicação entre as 
unidades financeiras e o setor da auditoria (criação e planeamento da atividade de 
auditoria; execução do plano de auditoria; apuramento das contas);

RAA 2019 da DG JUST

152. Congratula-se com a aplicação em curso pela DG JUST das recomendações emitidas pelo 
Serviço de Auditoria Interna da DG JUST relativas ao processo de avaliação de impacto 
e à aplicação de orientações e ferramentas para legislar melhor;

Europa Global

153. Observa que os pagamentos relativos à «Europa Global» ascenderam a 10,1 mil milhões 
de EUR em 2019 e foram desembolsados através dos seguintes programas e políticas:

 «Instrumento de Cooperação para o Desenvolvimento (ICD)», até 26% do 
orçamento da «Europa Global» ou 2,6 mil milhões de EUR;

 «Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV)», até 20,6 % do orçamento da «Europa 
Global» ou 2,1 mil milhões de EUR;

 «Instrumento de Assistência de Pré-Adesão (IPA)», até 15,7 % do orçamento da 
«Europa Global» ou 1,6 mil milhões de EUR;

 «Ajuda humanitária», até 20,4% do orçamento da «Europa Global» ou 2,1 mil 
milhões de EUR;

desenvolvimento e a eficiência da ajuda» (2019/2184 (INI)).
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 «Outras ações e programas», até 17,3% do orçamento da «Europa Global» ou 
1,7 mil milhões de EUR;

154. Toma nota de que orçamento no domínio das ações externas é executado pela Direção-
Geral da Cooperação Internacional e do Desenvolvimento (DG DEVCO), pela Direção-
Geral da Política de Vizinhança e das Negociações de Alargamento (DG NEAR), pela 
Direção-Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias (DG 
ECHO), pela Direção-Geral da Política Regional e Urbana (DG REGIO) e pelo Serviço 
dos Instrumentos de Política Externa (FPI);

155. Observa que a despesa neste domínio foi desembolsada ao abrigo de diversos 
instrumentos, métodos de prestação de ajuda como contratos de fornecimento de 
bens/prestação de serviços/empreitada de obras, subvenções, empréstimos especiais, 
garantias de empréstimos e assistência técnica, apoio orçamental e outras formas 
direcionadas de ajuda orçamental em mais de 150 países em todo o mundo;

156. Regista que o Tribunal examinou uma amostra de 68 operações: 22 da DG NEAR, 25 da 
DG DEVCO, 10 da DG ECHO e outras 11 operações; e ainda sete operações da DG 
NEAR e da DG DEVCO extraídas dos estudos sobre a taxa de erro residual de 2019 e 
ajustadas para compensar as suas limitações metodológicas;  

Constatações do Tribunal: DG NEAR

157. Lamenta que a União continue a aplicar o apoio orçamental a países terceiros, que é 
regulado por disposições jurídicas de âmbito alargado, criando um risco de dar à 
Comissão uma margem de apreciação demasiado ampla no que diz respeito ao 
cumprimento das condições gerais  e de que a auditoria da regularidade realizada pelo 
Tribunal não possa «cobrir o que acontece após o momento em que a Comissão paga a 
ajuda a um país destinatário, uma vez que estes fundos são então incorporados nos 
recursos orçamentais próprios desse país»22; 

158. Observa com apreensão, no que se refere à taxa de erro residual da DG NEAR, que, 
segundo o Tribunal:

 A metodologia e o manual da taxa de erro residual disponibilizados pela DG NEAR 
contêm limitações que podem contribuir para uma subestimativa da taxa de erro 
residual, tais como uma cobertura insuficiente de certos aspetos dos procedimentos 
de contratação (razões para rejeitar os candidatos ou o cumprimento, pelo 
proponente selecionado, de todos os critérios de seleção e de adjudicação, 
verificação completa dos procedimentos de convite à apresentação de propostas, as 
justificações da adjudicação direta)23;

 A «taxa de [erro] de subvenção» para a gestão direta das subvenções é calculada 
com base num nível de confiança de 80 %, ao passo que, normalmente, as taxas de 
erro são calculadas com base num nível de confiança de 95 %;

 O método de estimativa da taxa de erro residual da DG NEAR dá ao contratante 

22 Página 226.
23 Página 227.
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uma ampla margem de interpretação para estimar os erros individuais 
(especialmente nos casos em que não são apresentados documentos relativos a uma 
operação);

 Em 2018 e 2019, a confiança em metade das operações incluídas na amostra foi 
atribuída com base em controlos anteriores; entretanto, o Tribunal recorda que essa 
abordagem não mede completamente a taxa de erro residual24;

Relatório Especial nº 09/2019 do Tribunal: Apoio da UE a Marrocos: poucos resultados até à 
data

159. Observa que o apoio orçamental da União a Marrocos ascendeu a cerca de 0,37 % durante 
o período de 2014-2018 da totalidade das despesas orçamentais do país, em que os 
contratos se elevaram a 562 milhões de EUR e, os pagamentos, a 206 milhões de EUR; 
relembra que Marrocos recebe mais apoio da União ao desenvolvimento do que qualquer 
outro país norte-africano, à exceção da Tunísia, e é um dos principais beneficiários da 
ajuda internacional ao desenvolvimento;   

160. Recorda que o Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV) é o instrumento financeiro 
fundamental utilizado pela Comissão na sua cooperação com Marrocos e ascende a 1 399 
mil milhões de EUR em autorizações para o período 2014-2020; 

161. Salienta que, após o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de dezembro de 2015 
sobre o Sara Ocidental, Marrocos suspendeu o diálogo político que abrange todas as 
políticas externas da União, tais como a política de desenvolvimento, a política comercial, 
a política externa e a política de segurança entre dezembro de 2015 e janeiro de 2019;

162. Salienta que o Tribunal identificou vários problemas que entravam a eficácia do apoio 
orçamental:

 orientação e conceção inadequadas do apoio (ou seja, o financiamento abrangia 
demasiados domínios, a Comissão não desenvolveu uma estratégia clara para as 
futuras relações com Marrocos durante a suspensão do diálogo político, a 
coordenação dos doadores foi variável, os programas de apoio orçamental não 
foram concebidos para maximizar o impacto);

 dificuldades na execução do apoio (ou seja, atrasos, avaliação insuficiente dos 
resultados por parte da Comissão);

 programas de apoio orçamental sem impacto significativo (ou seja, menos de 
metade das metas do apoio orçamental foram alcançadas em matéria de saúde, 
proteção social, justiça, etc.);

163. Solicita à Comissão que:

 reforce a orientação do apoio orçamental da UE em Marrocos, nomeadamente 
aplique um método mais transparente e mais bem documentado de afetação de 

24 Página 229.
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fundos aos programas de apoio orçamental setoriais; 

 melhore a conceção dos indicadores de objetivos e de desempenho, mais 
especificamente fazendo uma maior utilização de indicadores orientados para os 
resultados; 

 melhore a estratégia de diálogo político, especificamente para avaliar os resultados 
obtidos com a estratégia para o diálogo sobre políticas e aplique uma definição clara 
e adequada dos objetivos e resultados esperados do diálogo; 

 melhore os procedimentos de verificação dos pagamentos, mais precisamente 
aplique métodos de cálculo adequados e efetue os pagamentos apenas quando 
existam provas fiáveis de que as metas foram efetivamente alcançadas; 

 melhore os procedimentos de acompanhamento, como o reforço das avaliações das 
estratégias setoriais e o acompanhamento da sua execução, utilizando os respetivos 
indicadores;

 por último, conclua o acordo de readmissão para o qual o Conselho conferiu à 
Comissão um mandato de negociação em 2000, especialmente porque Marrocos é 
um dos maiores beneficiários do apoio da União ao desenvolvimento25;

Constatações do Tribunal: DG DEVCO

164. Observa com apreensão, no que se refere à taxa de erro residual da DG DEVCO, que:

 as despesas efetuadas em 2019 no âmbito dos 8.º, 9.º, 10.º e 11.º FED estão 
materialmente afetadas por erros; segundo o Tribunal, o nível de erro estimado é de 
3,5 %;

 43,6% do nível de erro estimado diz respeito a despesas não efetuadas (ou seja, 
autorizações apresentadas como despesas ou despesas declaradas calculadas 
incorretamente);

 22,1% do nível de erro estimado resultou de falhas graves no cumprimento das 
regras de contratação pública (nomeadamente, uma decisão injustificada da 
comissão de avaliação); 

 12,7 % do nível de erro estimado proveio de despesas inelegíveis (nomeadamente, 
um aumento significativo dos vencimentos do pessoal local após a conclusão do 
contrato);

 a Comissão e os seus parceiros de execução cometeram mais erros nas operações 
relacionadas com os orçamentos-programa, as subvenções, os acordos de 
contribuição celebrados com OI e os acordos de delegação celebrados com agências 
de cooperação dos Estados-Membros da UE do que com outros tipos de apoio 
(como os que abrangem os contratos de empreitada de obras, fornecimentos de bens 
e prestação de serviços). Das 65 operações deste tipo, 25 (38 %) continham erros 

25 Pergunta com pedido de resposta escrita E-000331/2020, Assunto: Acordo de readmissão UE-Marrocos.
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quantificáveis, que representavam 71,7 % do nível de erro estimado;

 o estudo da DG DEVCO sobre a taxa de erro residual não constitui uma garantia de 
fiabilidade nem uma auditoria; baseia-se na metodologia da taxa de erro residual e 
no manual fornecido pela DG DEVCO;

 o sistema de controlo da DG DEVCO baseado em controlos ex ante apresenta 
insuficiências, tais como limitações nos controlos dos procedimentos de 
contratação pública, um número muito reduzido de controlos no local no país de 
execução dos projetos, o próprio método de estimativa da taxa de erro residual da 
DG DEVCO e a confiança total ou parcial em trabalhos de controlo anteriores;

 a declaração de fiabilidade do diretor-geral no RAA relativo a 2019 não inclui 
reservas, uma vez que as duas remanescentes em 2018 foram levantadas e não 
foram emitidas novas reservas; antes de levantar estas reservas em 2019, a DG 
DEVCO reduziu significativamente o seu âmbito (ou seja, a parte das despesas por 
elas coberta) em 2017 e 2018, o que, por conseguinte, não dá uma imagem 
verdadeira e fiel dos riscos no domínio de competência global da DG DEVCO;

Desempenho do Instrumento Europeu de Vizinhança (IEV) e do Instrumento de Cooperação 
para o Desenvolvimento (ICD)

165. Relembra que o orçamento do IEV no âmbito do QFP de 2014-2020 é de 
aproximadamente 17 mil milhões de EUR; globalmente, até ao final de 2019, a Comissão 
tinha autorizado 85 % desta dotação e despendido 42 %;

166. Relembra que o orçamento do ICD no âmbito do QFP de 2014-2020 é de 
aproximadamente 20 mil milhões de EUR; globalmente, até ao final de 2019, a Comissão 
tinha autorizado 84 % desta dotação e despendido 40 %; 

167. Observa que, de acordo com a análise do desempenho de cinco projetos do ICD e de três 
projetos do IEV, o Tribunal constatou que três dos projetos ICD tinham sido afetados por 
problemas de desempenho: dois sofreram atrasos na execução e, por conseguinte, não 
conseguirão cumprir todas as realizações e resultados previstos dentro do prazo aplicável, 
e um não definiu qualquer meta para medir o seu desempenho; no entanto, nenhum dos 
projetos do IEV apresentava problemas de desempenho;

168. Regista que os indicadores contidos nos relatórios de desempenho de alto nível da 
Comissão revelaram uma tendência globalmente positiva em termos de redução da 
pobreza, igualdade de género na educação, número de acordos com países vizinhos e 
desenvolvimento humano; lamenta que os indicadores apontem para um agravamento das 
tendências no que se refere à consolidação da democracia, ao Estado de direito e à 
estabilidade política;

169. Assinala que estes indicadores proporcionaram informações sobre o contexto de 
funcionamento e não sobre o desempenho dos próprios programas; salienta que a 
combinação de indicadores utilizada não ilustra de forma clara em que medida os 
programas produziam as realizações e os resultados esperados e de que forma estes 
contribuíam para a concretização dos impactos esperados dos programas; 

Recomendações
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170. Solicita à Comissão que:

  divulgue as limitações do estudo sobre a TER no RAA da DG NEAR relativo a 
2020 e nos futuros RAA;

 aumente o nível de confiança utilizado pela DG NEAR na metodologia de cálculo 
da taxa de subvenção para o mesmo nível aplicado ao resto da população da taxa 
de erro residual, a fim de refletir com maior precisão o risco mais elevado no 
domínio das subvenções em gestão direta até ao final de 2021;

 reforce os controlos das DG NEAR, DG DEVCO, DG ECHO, DG CLIMA e do 
FPI, detetando e evitando erros recorrentes (por exemplo, falta de sistemas de 
registo do tempo de trabalho e imputação de IVA inelegível a projetos financiados 
pela União) até ao final de 2021;

 continue a melhorar, até ao final de 2021, a metodologia e o manual utilizados no 
estudo sobre a taxa de erro residual para resolver as questões identificadas pelo 
Tribunal no seu relatório, a fim de tornar mais fiável a taxa de erro indicada no 
estudo;

 reintroduza reservas em relação a todos os domínios em que se detete um nível de 
risco elevado, independentemente da parte que representem na totalidade das 
despesas e do seu impacto financeiro;

Administração

171. Observa que os pagamentos relativos à «Administração» ascenderam a 10,4 mil milhões 
de EUR em 2019 e foram desembolsados através dos seguintes programas e políticas:

 «Comissão», até 57,9% do orçamento da categoria ou 6,1 mil milhões de EUR;

 «Parlamento Europeu», até 19,6% do orçamento da categoria ou 2,0 mil milhões de 
EUR;

 «SEAE», até 9,2% do orçamento da categoria ou 1,0 mil milhões de EUR;

 «Conselho», até 5,4% do orçamento da categoria ou 0,6 mil milhões de EUR;

 «Tribunal de Justiça», até 4,0 % do orçamento da categoria ou 0,4 mil milhões de 
EUR;

 «Tribunal de Contas», até 1,4% do orçamento da categoria ou 0,1 mil milhões de 
EUR;

 «CESE», até 1,3% do orçamento da categoria ou 0,1 mil milhões de EUR;

 «Outros», até 1,2% do orçamento da categoria ou 0,1 mil milhões de EUR;

172. Observa que as despesas administrativas incluem as despesas com recursos humanos, que 
representam cerca de 60 % do total, bem como as despesas imobiliárias, de equipamento, 
de energia, de comunicações e de informática, sendo consideradas despesas de baixo 
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risco;

Constatações da PWC e do Tribunal

173. Toma nota dos resultados dos testes das operações: das 45 operações examinadas, 
representando cada instituição e organismo, 3 (6,7 %) continham erros quantificáveis, o 
que conduziu a uma estimativa do nível de erro abaixo do limiar de materialidade;

174. Verifica que não foram detetadas questões específicas relativamente ao Conselho, ao 
Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Comité Económico e Social Europeu, ao 
Comité das Regiões Europeu, ao Provedor de Justiça Europeu, à AEPD ou ao Serviço 
Europeu para a Ação Externa (SEAE);

175. Observa que, no que se refere ao Parlamento Europeu, o Tribunal detetou erros num 
pagamento a um partido político europeu (incumprimento das regras de elegibilidade das 
despesas: ausência de um procedimento de adjudicação, ausência de documentos 
contratuais escritos e ausência de elementos de prova de custos efetivamente incorridos);

176. Observa que, no que diz respeito à Comissão, foram detetados vários erros relativos aos 
custos de pessoal e à gestão das prestações familiares pelo PMO; 

Comité Económico e Social Europeu

177. Assinala que o Comité Económico e Social Europeu (CESE) ainda não desenvolveu uma 
política em matéria de funções sensíveis em conformidade com as suas normas de 
controlo interno, nomeadamente não definiu lugares ou funções sensíveis, nem realizou 
uma análise de risco com vista à adoção de controlos de atenuação e, em última análise, 
de uma política de mobilidade interna;

178. Considera preocupante que, desde 2014, o CESE não tenha realizado uma avaliação 
exaustiva dos riscos, tendo apenas uma direção identificado os riscos para a realização 
dos seus objetivos, mas sem propor ainda controlos de atenuação suscetíveis de reduzir 
esses riscos para um nível aceitável;

Escolas Europeias

179. Regista com satisfação que o Tribunal refere que a qualidade das contas melhorou em 
comparação com anos anteriores, mas está profundamente preocupado com o facto de, 
também em relação ao exercício de 2019, o Tribunal concluir que não está em condições 
de confirmar que a gestão financeira das Escolas em 2019 foi conforme com o 
Regulamento Financeiro das Escolas Europeias e com o Estatuto do Pessoal;

180. Solicita às Escolas Europeias que deem rapidamente seguimento às recomendações do 
Tribunal em matéria de contabilidade, adjudicação de contratos e recrutamento;

181. Reconhece a existência de desigualdades profundas entre os dois tipos de escolas 
europeias: as Escolas Europeias «do tipo I», reservadas prioritariamente aos filhos dos 
funcionários das instituições europeias, e as « Escolas Europeias acreditadas» abertas a 
todos os alunos, independentemente da atividade dos pais;

182. Reconhece que problema central reside no facto de o Serviço Central das Escolas 
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Europeias e o sistema das Escolas Europeias dependerem financeiramente da DG 
Orçamento e da DG Recursos Humanos (embora tal se justifique em relação aos 
funcionários das instituições europeias que têm acesso prioritário às escolas do tipo I, esta 
dependência em relação à DG Orçamento e à DG Recursos Humanos não se justifica para 
todos os outros alunos cujas famílias não têm qualquer ligação com as instituições); 

Recomendações

183. Solicita à Comissão que:

 harmonize o seu apoio aos alunos da categoria I, ou seja, filhos de funcionários, que 
optem por inscrever-se numa escola europeia acreditada (atualmente, algumas 
famílias de funcionários das instituições, dependendo da cidade ou do país em que 
residem, não recebem financiamento para inscreverem os seus filhos em escolas 
acreditadas que, no entanto, dão acesso ao mesmo diploma de estudos secundários);

 ponha termo à desigualdade de financiamento entre os alunos da categoria I 
inscritos nas escolas acreditadas, que resulta do facto de estas substituírem por 
vezes as Escolas Europeias do tipo I e de, com frequência, serem colocadas em 
seguida numa situação de concorrência desigual e injustificada em função do 
mercado de ensino em que operam;

 intervenha no sentido de resolver os importantes problemas atualmente suscitados 
pela chamada política de «neutralidade dos custos» (cf. documento 2018-10-D-63-
en-5), que estipula que as escolas acreditadas não devem pesar financeiramente 
sobre o sistema tradicional das Escolas Europeias, devendo, pelo contrário, 
contribuir para os custos gerados pelo sistema em vigor26;

Observações gerais

184. Toma nota de que a adoção, em 2014, do Estatuto do Pessoal revisto foi acompanhada de 
um compromisso das instituições e organismos no sentido de, até 2018, reduzirem 
gradualmente em 5 % o número de lugares (funcionários e agentes temporários) nos seus 
quadros de pessoal, em comparação com a situação em 2012;

185. Assinala que as instituições e os organismos tinham reduzido os seus quadros de pessoal 
em 1 409 lugares (3 %) e, ao mesmo tempo, aumentado gradualmente o emprego de 
agentes contratuais; ao longo do período, a percentagem de agentes contratuais nas 
previsões do total de efetivos aumentou de 17 % para 22 %;

186. Sublinha que o aumento do número de agentes contratuais no final do exercício difere 

26 Esta disposição coloca problemas a vários níveis. Em primeiro lugar, o Serviço Central, bem como todo o 
orçamento consagrado pela Comissão às Escolas Europeias, é um serviço público que já foi pago pelos Estados-
Membros e, através destes, pelos contribuintes. Em segundo lugar, uma vez que o funcionamento global das 
escolas acreditadas é autofinanciado e não sofre qualquer intervenção por parte da Comissão, a alegação de que 
representam um custo adicional pelo qual devem ser responsabilizadas afigura-se contraproducente. Ao 
permitirem a abertura do sistema de Diploma Europeu de Estudos Secundários e a escolarização dos filhos de 
funcionários europeus a um custo muito inferior ao das Escolas Europeias de tipo I, o seu desenvolvimento deve, 
ao invés, ser integrado no orçamento da Comissão e não estar sujeito, em caso algum, a uma tributação que 
prejudique o seu desenvolvimento e as poupanças substanciais que geram em benefício da União.
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significativamente entre as instituições, organismos ou agências de execução, o que se 
deve em parte a diferenças na dimensão das entidades, mas também reflete o impacto nos 
níveis de pessoal das novas tarefas decorrentes de prioridades em rápida evolução, tais 
como:

 o trabalho adicional realizado pelo Centro Comum de Investigação (JRC) por conta 
de outros serviços da Comissão e de terceiros, bem como a substituição de bolseiros 
anteriormente empregados ao abrigo da legislação nacional por um grande número 
de agentes de apoio científico e técnico recrutados no GF IV;

 a execução de novos programas delegados pela Comissão nas agências de 
execução, que foi neutra em termos orçamentais e de pessoal da Comissão 
transferido;

 a internalização dos serviços de apoio no Parlamento Europeu (pessoal de 
segurança e condutores empregados no GF I);

 as novas responsabilidades atribuídas ao SEAE, designadamente nos domínios da 
política comum de segurança e defesa e do Plano de Ação contra a Desinformação 
(o SEAE reforçou igualmente a segurança física e informática nas delegações da 
União);

187. Mostra-se muito crítico em relação ao aumento de pessoal contratual em resposta a 
situações especiais ou urgentes, como a crise migratória;

188. Regista com curiosidade o elevado número de dias de encerramento dos serviços nas 
instituições da União, para os quais o pessoal não tem de utilizar as suas férias anuais;

189. Observa que, em algumas instituições, o número de agentes contratuais no GF I aumentou 
devido à conversão de lugares permanentes e temporários de assistentes administrativos 
e de secretariado em lugares de agentes contratuais;

190. Considera extremamente problemático o facto de, no final de 2018, as instituições, 
organismos e agências de execução empregarem 11 962 agentes contratuais (o que 
representa um aumento de 37 % desde 2012); assinala que a maioria trabalhava para a 
Comissão Europeia, principalmente no GF IV, o grupo de funções com melhor 
remuneração; do mesmo modo, a maioria dos agentes contratuais nas agências de 
execução pertencia ao GF III e ao GF IV (763 e 715, respetivamente);

191. Toma nota de que, durante o período em análise, a massa salarial do pessoal permanente 
e temporário que trabalha para as instituições, os órgãos e as agências de execução 
aumentou 12 %, enquanto o total dos pagamentos aos agentes contratuais aumentou 
59 %, ao passo que a massa salarial total dos agentes permanentes e temporários e dos 
agentes contratuais aumentou 15 %, passando de 4 116 milhões de EUR em 2012 para 4 
724 milhões de EUR em 2018; 

Recomendações

192. Solicita ao Comité Económico e Social Europeu que:
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 implemente uma política relativa às funções sensíveis, com base numa avaliação 
exaustiva dos riscos que permita identificar os controlos de atenuação que tenham em 
conta a dimensão do Comité e a natureza do seu trabalho.


